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Indsatsområder for Slagelse Kommunes Ø-politik

Prioriterede indsatsområder
Ø-politikken afspejler de særlige forhold og udfordringer, som er gældende 
for øerne i udmøntningen af kommunens øvrige politikker og strategier in-
denfor eksempelvis sundheds- og ældreområdet, natur, klima og forsyning, 
samt offentlig service generelt. 

De udvalgte indsatsområder har fokus på særlige tiltag, der sikrer, at livs-
betingelserne på øerne svarer til de livsbetingelser, som øvrige borgere i 
kommunen nyder godt af.  Indsatsområderne skal ses i sammenhæng for at 
sikre størst mulig synergi.   

Færgedrift
Det er Slagelse Kommunes målsætning at langtidssikre en stabil og hyppig 
færgedrift til øerne. Det kan ske indenfor følgende indsatsområder:

• fastholdelse af den nuværende fartplan, suppleret med indsættelse af 
en 23-tur på Omø-ruten

• bibeholdelse af natberedskab og færgernes overnatning på øerne  
• anskaffelse af en afløserfærge i stedet for passagerbåden Kattegat, i 

samarbejde med andre kommuner
• arbejde for reduktion af færgernes CO2-udledning og partikelforure-

ning  
• sikring af gode arbejdsforhold for færgepersonalet, så de foretrækker 

øerne som bosted.  
• lægge pres på Folketinget for at gennemføre det fulde landevejsprincip 

så hurtigt som muligt 
• udvikling af Stigsnæs-området med færgekontor og velkomstcenter

Infrastruktur
Det er Slagelse Kommunes målsætning at understøtte og sikre Agersø og 
Omø som aktive helårssamfund med fysisk og digital infrastruktur. Det kan 
ske gennem følgende indsatsområder:

• sikring af fuld mobildækning på begge øer 
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• sikring af kollektiv transport fra øerne til Skælskør og togstationerne 
i Korsør og Slagelse – herunder busforbindelse til og fra Stigsnæs, der 
korresponderer med færgeafgangene  

• vedligeholdelse af veje og stier på øerne efter behov og i respekt for 
øernes kulturmiljø og generelle særkende

Boliger og bosætning
Det er Slagelse Kommunes målsætning at fremme mulighederne for øget 
bosætning og et varieret udbud af boligmuligheder på øerne, samt tilstræ-
be at nybyggeri bliver energirigtigt. Det kan ske gennem følgende indsats-
områder: 

• skabe rammer for etablering af leje- og ejerboliger (blandet bebyggel-
se) på begge øer for at skabe et varieret boligudbud 

• etablering af prøveboliger for potentielle tilflyttere
• sikring af det nødvendige plangrundlag og tilladelser til eksperimen-

terende og CO2-neutral bebyggelse i form af eksempelvis tiny houses, 
bofællesskaber og husbåde 

• udpegning af arealer i kommuneplanen til etablering af bofællesskaber 
• det skal undersøges, om der er mulighed for udpegning af arealer i 

kommuneplanen for Agersø til eventuel etablering af et sommerhus-
område

• fokus på jobskabelse, herunder job til partner-ordning 
• markedsføring af øerne via særlige ø-kampagner med henblik på bo-

sætning 

Offentlig Service
Det er Slagelse Kommunes målsætning at sikre et trygt liv for øboer i alle 
aldre og udvikle løsninger, der er tilpasset øerne uden at der af den grund 
gås på kompromis med kvaliteten. Det skal ske gennem følgende indsats-
områder:

• sikring af pasningsmuligheder for børn på øerne, herunder bevarelse 
af eksisterende dagpleje på Omø og tilbud om dagpleje på Agersø , når 
der er behov
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• sikring af skolemuligheder for ø-børn, herunder bevarelse af eksiste-
rende skole på Omø

• sikring af ø-unges muligheder for skolegang i 10. klasse gennem støtte 
til ophold på efterskole, samt ydelse af tilskud til ekstraomkostninger 
ved nødvendigheden af at flytte hjemmefra før det fyldte 18. år for at 
påbegynde en ungdomsuddannelse 

• sikring af muligheden for at blive gammel og dø hjemme trods tab af 
færdigheder 

• på Omø bibeholdes bosiddende sundhedspersonale (hjemmesygeple-
jerske, sosu-assistenter og – hjælpere), sygeplejerskekompetencer 
styrkes og opgraderes via akutsygeplejerskeuddannelse 

• bibeholdelse af faciliteterne for sundhedsgruppen i Omø Aktivitets-
hus, samt etablering af faciliteter til en sundhedsgruppe på Agersø

• sikring af døgnpleje på Agersø f.eks. ved ansættelse af bosiddende 
sosu-assistenter eller -hjælpere samt sygeplejerske 

• sikre at borgerne med særlige behov kan tilbydes den nødvendige pro-
fessionelle bistand på øerne

• udnyttelse af øernes særlige potentiale som frontløbere i forhold 
til velfærdsteknologi og velfærdsteknologiske løsninger til genop-
træning og sygdomsopfølgning, herunder telemedicin, anvendelse af 
droner m.m.

Erhvervs- og turismeudvikling
Det er Slagelse Kommunes målsætning at fremme nytænkning indenfor 
økonomisk og miljømæssig bæredygtig erhvervsudvikling på øerne. Det 
kan ske gennem følgende indsatsområder:

• synliggørelse af Agersø og Omø i kommunens aktiviteter især indenfor 
erhverv, turisme, bosætning og lokale fødevareprodukter

• understøtte etablering og drift af iværksættere, håndværksvirksom-
heder, kreative og liberale erhverv, turisme samt landbrug og fiskeri

• samarbejde med relevante aktører, bl.a. Erhvervscentret og LAG Små-
øerne 

• fokus på nye produktions- og ejerskabsstrukturer
• udvikling af Ø-turisme i balance mellem øernes ressourcer og mar-

kedsefterspørgsel med fokus på det unikke



• undersøgelse af mulighederne for multifunktionel jordfordeling1  med 
henblik på at sikre natur og grundvand via pesticidfri produktion, samt 
at sikre øernes unikke natur – også som primær attraktion for turister  

• udvikling af alternative anvendelsesmuligheder af havnemiljøerne på 
øerne 

Desuden vil en række indsatsområder, som primært er rettet mod infra-
struktur, understøtte erhvervs- og turismeudviklingen på Agersø og Omø. 
Det gælder indførelse af landevejsprincippet og sikring af stabil og hyppig 
færgedrift, mobildækning og internetadgang, samt offentlig transport til 
og fra Stigsnæs. En modernisering af Stigsnæs Færgehavn og færgerne 
skal give besøgende lyst til at besøge øerne.

Natur og bæredygtighed 
Det er Slagelse Kommunes målsætning at genoprette og sikre øernes 
naturmæssige livsgrundlag for mennesker og dyr. Det kan ske gennem føl-
gende indsatsområder:

• sikring af grundvand på Agersø og Omø f.eks. gennem omlægning til 
pesticidfrit og kvælstofsneutral landbrugsdrift i samarbejde med 
lodsejerne

• sikring af vådområderne
• øgning af biodiversiteten gennem naturgenopretning og sikring af 

plante- og dyrelivets vokse- og levesteder, beskyttelse af alle natur-
områder med deres særlige biotoper, samt undersøgelse af mulighe-
derne for skovrejsning

• bidrage til genopretning af havmiljøet omkring øerne og Stigsnæs ved 
at hindre udledning af skadelige stoffer

• gennemførelse af oplysningskampagner i samarbejde med øboerne for 
bl.a. at mindske forurening med kemiske stoffer

• sikring af kysterne i samarbejde med lodsejere og øboerne
• mere og bedre oplysning om øernes naturværdier
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 1 Beskrevet i politisk aftale mellem Regeringen og aftaleparter: https://www.regerin-
gen.dk/nyheder/model-for-multifunktionel-jordfordeling/
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Kultur og fritid
Det er Slagelse Kommunes målsætning at sikre rammer for varierede 
tilbud indenfor kultur, idræt og aftenskole. Det kan ske gennem følgende 
indsatsområder:

• sikring af varierede motions- og bevægelsestilbud for alle, uanset 
alder, niveau og forudsætning, i samarbejde med øboerne og deres 
foreninger  

• understøttelse, vedligehold og udvikling af uden- og indendørs moti-
ons- og bevægelsesfaciliteter til brug for børn, unge, ældre og særlige 
målgrupper 

• bevarelse og videreudvikling af øernes kulturelle institutioner (Histo-
riestalden og Møllen på Agersø og Historiens hus på Omø) og støtte til 
historiefortællingen omkring huse og landskaber på øerne

• fastholdelse og udvikling af øernes kulturtilbud som eksempelvis 
kulturdage, foredrag og andre kulturelle aktiviteter samt fællesskabs-
dannende aktiviteter 

• etablering af rammer for børne- og ungdomssamvær, bl.a. via ung-
domsklubber og sportspladser

Demokrati
Det er Slagelse Kommunes målsætning at sikre øboerne indflydelse bl.a. 
via det kommunale ø-udvalg og sikre, at ø-udvalget bliver hørt i alle sager 
vedrørende øerne. Det kan ske gennem følgende indsatsområder:

• videreudvikling af samarbejdet med ø-udvalget og beboerforeningerne
• synliggørelse af ø-udvalget overfor embedsmænd og politikere i kom-

munen
• udarbejdelse af handleplaner for ø-politikken og sikring af budgetdæk-

ning til gennemførelse
• afholdelse af møder og afsættelse af den fornødne tid fra embeds-

mænd og politikere, herunder mindst ét besøg fra Økonomiudvalg og 
fagudvalg i hver valgperiode på både Agersø og Omø




