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Side 2. 

Øerne i Lolland Kommune 

Der er over 30 øer i Lolland Kommune nogle beboede andre ikke. De tre største øer i Smålandshavet har 
levende helårssamfund med havn, færgeforbindelse, dagligvarebutik og foreningsliv. En del af øboerne 
arbejder på deres ø, mens andre pendler med færgen til fastlandet. Øerne har en enestående natur og et 
rigt fugleliv, da øerne ligger som naturlige rastepladser på mange fugles trækrute. Såvel naturen som de 
hyggelige og gæstfri lokalsamfund på øerne tiltrækker et stort antal sommerhusgæster, sejlere, cyklister og 
andre turister.  

Askø/Lilleø 

På forkant – ikke udkant 

Askø/Lilleø er to øer i udvikling med fokus på: 
 

• forbedrede rammer for helårsbeboelse, erhverv og turisme 
• nytænkning af rekreative områder for at øge anvendelsen af sommerhusene på øerne og lysten til 

at bygge på de tomme grunde i sommerhusområdet. 
• oplevelsestilbud på Askø/Lilleø med fokus på kultur, aktiviteter, historie og natur for at opnå et 

bredere og mere varieret udbud af kulturelle, fritids- og naturmæssige oplevelser på øerne. 
 

Lokalsamfundet på Askø/Lilleø har udarbejdet en vision for øens fremtidige udvikling, som kan findes på 
http://www.askoe.dk/visioner-for-askoelilleoe-2014 

Fejø/Skalø 

Satser på fremtiden 

Fejø vil: 

• et helårssamfund i udvikling og balance, aldersmæssigt, socialt og økonomisk.  
• videreudvikling af fleksboligordningen og tilladelse til tidsbegrænset beboelse i fleks- og 

sommerhuse ”prøv ølivet!”  
• skabe nye arbejdspladser ved udvikling af turisme, øens eksisterende virksomheder, håndværk, 

hjemme- og ældrepleje, rekreation, kultur, fjernarbejdspladser og grøn energi.  
• arbejde for etablering af frizone(r) til udvikling af nye, bæredygtige initiativer, herunder fælles 

vindmølleprojekt for øerne.  
• markedsføre øerne som unikke bosteder, ferie- og fritidsmål.  

Lokalsamfundet på Fejø/Skalø har udarbejdet en vision for øens fremtidige udvikling, som kan findes på 
www.det-relevante-link.dk. 

Femø 

Et trygt og aktivt maritimt naturparadis. 

Femø vil:  

• videreudvikles som turistmagnet - ud fra øens ressourcer natur, hav, kultur og åbenhed. 

http://www.det-relevante-link.dk/
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• udvikle turisme, landbrug, vindrift, gartneri, håndværk, omsorg, kultur og grøn energi m.v. - i gamle 
og nye samarbejds- og virksomhedsformer 

• inspirere og tiltrække nye beboere og turister med vores  livsstil præget af social 
sammenhængskraft, åbenhed, tolerance og udsyn  

• udvikle vores trygge og aktive helårssamfund, så alle kan bo her, så længe de har lyst 

Lokalsamfundet på Femø har udarbejdet en vision for øens fremtidige udvikling, som kan findes på 
www.det-relevante-link.dk. 

  

http://www.det-relevante-link.dk/
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Side 3. 

Kommuneplan og ø-politik 

(Nedenstående forudsætter at øerne bliver tilsvarende beskrevet i kommuneplanen) 

Af kommuneplanen fremgår det, at kommunen vil arbejde for at Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø skal være 
helårsbeboede, aktive og bæredygtige lokalsamfund. I forhold til fremtidige kommunale initiativer skal der 
tages afsæt i øernes forskelligheder og i øboernes deltagelse i beslutningsprocesserne. Øerne rummer et 
betydeligt potentiale for udvikling af turisme og erhverv, som kommunen vil understøtte gennem 
forskellige tiltag. 

Færgedriften og dennes udvikling er afgørende for øernes eksistens. Kommunen vil arbejde for at staten i 
fremtiden kommer til at betale en større del af driftsudgifterne. 

For at udbygge dialogen og sikre øboernes indflydelse på lokale forhold har kommunen nedsat et ø-
kontaktudvalg med medlemmer fra øerne. Formålet med ø-kontaktudvalget er dels at sikre øboerne 
medindflydelse i anliggender, som har særlig interesse for øboerne og dels at fastholde et aktivt og 
konstruktivt samarbejde mellem øerne og Lolland Kommune. 

Bosætning er et centralt emne. Kommunen vil i samarbejde med øboerne lave kampagner, der sigter mod 
at tiltrække familier, som kan sikre en aldersmæssig spredning blandt øboerne. 

I forhold til erhverv og turisme ønsker kommunen i samarbejde med øerne at udvikle øerne som maritime 
knudepunkter ved udbygning af lystbådehavnene, ved udvikling af turistattraktioner samt ved at skabe 
rammerne for erhverv, som kan relateres til havet, jordbrug og hjemmearbejdspladser. 
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Side 4. 

Målsætninger 

Det overordnede mål 

Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø og skal være bæredygtige helårssamfund for mennesker i alle aldre med 
udgangspunkt i øernes forskellighed og med øboernes deltagelse i beslutningsprocesser, som vedrører 
deres øer. 

I forhold til øerne er det Lollands Kommunes mål at: 

• Sikre en fortsat færgedrift, som gør det muligt at passe arbejde og fritidsinteresser på fastlandet 
samt give øernes erhvervsliv en konkurrencedygtig transportmulighed for deres produkter. 

• Fastholde et velfungerende akutberedskab. 
• Fremme mulighederne for øget bosætning og et varieret udbud af boligmuligheder for at sikre en 

aldersmæssig fordeling. 
• Skabe grundlag for varierede erhvervsmuligheder. 
• Medvirke til udviklingen af økonomisk bæredygtig turisme med hensyntagen til øboernes ønsker. 
• Medvirke til at øerne bliver bæredygtige grønne øer. 
• Sikre øboerne medindflydelse på alle kommunale forhold, som vedrører deres øer. 
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Side 5. 

Prioriterede indsatsområder 

Der udarbejdes med udgangspunkt i øernes visionsplaner hvert år handlingsplaner for øerne, som beskriver 
de prioriterede indsatsområder for hver enkelt ø. 

Dialogmøder 

Kommunen og repræsentanter for øerne vil i samarbejde afholde dialogmøder m.v. med ø-boerne, hvor 
man drøfter spørgsmål af særlig interesse og relevans.  

 

Ø-politikken er udarbejdet af øernes visionsgrupper i samarbejde med Lolland Kommune og skal vedtages i 
ø-kontaktudvalget og i kommunalbestyrelsen. 

 


