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ET KATALOG OVER KONKRETE TILTAG
OG INDSATER I 2019 OG 2020
Handleplanen for Samsø Kommunes Erhvervs- og Bosætningsstrategi 20192020 er den tredje og sidste handleplan i strategiperioden.
Der har i de foregående handleplansperioder været arbejdet med en række
store indsatser inden for infrastruktur, turisme, fødevarer, bosætning, uddannelse og ikke mindst vedvarende energi. Udvikling inden for disse områder
kræver indsatser over en længere periode - og dermed behov for et stabilt
fokus over lang tid. Handleplanen for 2017 og 2018 er således på mange områder stadig relevant. Erhvervs- og Bosætningsudvalget har derfor valgt ikke
at skabe en helt ny handleplan for 2019 og 2020, men at sikre fortsat fokus
på indsatser af særlig betydning for en positiv udvikling på Samsø. Handleplanen for 2017 og 2018 er således revideret. Mindre og gennemførte indsatser
er udtaget af denne nye handleplan for 2019 og 2020. Der er dermed mere
fokus på indsatser inden for de store områder, der fortløbende vil være relevante i forhold til at sikre udvikling på Samsø. Det er vigtigt fortsat at have
fokus på disse projekter for at skabe en unik og varig udvikling af Samsø som
et bæredygtigt samfund.
Såvel Erhvervs- og Bosætningsstrategi 2014 – 2020 og Handleplan for Erhvervs- og Bosætningsstrategi 2019 og 2020 evalueres i forbindelse med
udarbejdelse af ny strategi for Erhverv og Bosætning.
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TURISME
Der sættes fokus på initiativer, som kan skabe merturisme i skulder- og ydersæson. Der er indført billige færgebilletter uden for højsæsonen med henblik
på at skabe vækst og udvikling på danske øer. Billige færgebilletter alene
skaber ikke vækst og jobskabelse. Dette tiltag skal følges op af en vedvarende
bred markedsføringsindsats, der sikrer kendskab til Samsø, således at gæsterne vælger Samsø som deres næste destination – også uden for højsæsonen.
Endvidere sættes der fokus på skabelse af nye aktiviteter/events uden for
sæson, der skaber ”reasons to go”. Gennem øget kendskab til Samsø, kombineret med flere større oplevelser på øen og attraktive adgangsbilletter (færgebilletter), er der et stort potentiale for merturisme på Samsø.
FORTSAT FOKUS PÅ DEN BREDE MARKEDSFØRING
Med udgangspunkt i Samsø Markedsføringsstrategi udarbejder
Samsø Markedsføringsudvalg hvert år en markedsføringsplan, der
skal sikre, at Samsø får optimal synlighed i både ind- og udland i
forhold til Markedsføringspuljens midler. Det er hensigtsmæssigt
med fortsat fokus på den brede markedsføring, så endnu flere
turister får øje på Samsø og besøger øen.
Tidsplan: 2019 og 2020
Tovholder: Samsø Markedsføringsudvalg
UDVIKLING AF ØKONOMISK VÆKSTPOTENTIALE
Der arbejdes fortsat for at skabe vækst i turismen på Samsø. Der er stadig
mulighed for øget gæsteantal. En stigning i besøgstallet kræver, at der igangsættes aktiviteter, der fordeler gæstestrømmen bedre. I dag er særligt Ballen
og Nordby samt nogle af øens naturområder, som Issehoved, meget besøgt.
Det er interessant at undersøge muligheden for at motivere turisterne til at gå
på opdagelse i øens landsbyer og opleve landsbyernes kultur, natur og historie
samt de mange mindre oplevelsesvirksomheder, der har til huse her. Det kan
øge den økonomiske vækst indenfor turismen.
Tidsplan: 2019 og 2020
Tovholder: Udvalget for Erhverv og Bosætning, Samsø Kommune
AKTIVITETER OG EVENTS I SKULDER- OG YDERSÆSON
Samsø Festival har gennem 30 år vist, hvordan store events kan skabe vækst
og omsætning på hele øen. Der arbejdes allerede med en række events i foråret, som stærke og gode kræfter fortløbende udvikler. Udviklingsarbejdet i
denne handleplan vil derfor fokusere på skabelse af en til to nye store events,
som skal finde sted i perioden fra september til april. Dette vurderes at være
af stor betydning i forhold til at tiltrække flere gæster i efterårs- og vintermånederne - og dermed forlænge turistsæsonen.
Tidsplan: 2019 og 2020
Tovholder: Samsø Turist- og Handelsstandsforening og Samsø Kommune,
Udvalget for Erhverv og Bosætning
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FORTSAT FOKUS PÅ BALLEN BY OG BALLEN LYSTBÅDEHAVN
Ballen er et yderst populært turistmål med mange besøgende i sæsonen.
Der er potentiale for yderligere vækst og udvikling af byen, blandt andet ved
udnyttelse af et nyt areal etableret i forbindelse med ny sydmole. Infrastrukturen i Ballen er hårdt belastet. Der er således behov for en helhedsplanlægning for byens infrastruktur, hvor der også er fokus på nye
parkeringspladser til såvel biler som busser.
Tidsplan: Påbegyndt 2017 og forventes afsluttet 2020
Tovholder: Samsø Kommune, Udvalget for Teknik og Miljø

FØDEVARER
NYE AFGRØDER OG OPLEVELSESPRODUKTER
Der arbejdes på at identificere nye afgrøder samt udvikle nye produkter og
produktionskoncepter. Dette sker ved, i fællesskab, at motivere og inspirere
hinanden i netværk og foreninger med henblik på vidensdeling samt på at
skabe innovation i de enkelte virksomheder. Der vil være fokus på indsatser, der arbejder for en cementering af Samsøs brands inden for kartofler
og grøntsagsproduktion samt vedvarende energi og bæredygtighed. Der vil i
perioden tages udgangspunkt i de 17 verdensmål og biocirkulær værdisæt.
Tidsplan: 2019 og 2020
Tovholder: Samsø Kommune, Økologisk Samsø og Samsø Landboforening

UDDANNELSE
FORTSAT FOKUS PÅ UDVIKLING AF SAMSØ UDDANNELSESCENTER
Den 1. april 2016 åbnede Samsø Uddannelsescenter. Centret huser sprogundervisning, fleksundervisning for unge via e-learning og uddannelse af
Social- og Sundhedshjælpere. Derudover afholder centret forskellige kompetenceudviklingsforløb, ligesom Aftenskolen også gør brug af lokalerne. For at
uddannelsescenteret kan få den mest optimale effekt for erhvervslivet, kan
det være hensigtsmæssigt at finde løsninger på, hvordan virksomheder i højere grad kommer til at bruge uddannelsescentret som kursussted fremover.
Tidsplan: 2019 og 2020
Tovholder: Samsø Kommune, Social- og Kulturudvalget samt andre samarbejdspartnere såvel indenøs som udenøs.
ETABLERING AF BÆREDYGTIG HØJSKOLE
Energiakademiet arbejder på at skabe et uddannelsestilbud i bæredygtig udvikling. Der har i en del år været rigtig mange deltagere på Energiakademiets
uddannelsesdage. Målsætningen er at lave en bæredygtig højskole.
Tidsplan: 2019 og 2020
Tovholder: Samsø Energiakademi
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INFRASTRUKTUR
PENDLERRUTE TIL JYLLAND/NYT FOKUS PÅ PASSAGERFÆRGE MELLEM SAMSØ OG
AARHUS
Det er en målsætning at øge muligheden for pendling til og fra Samsø. I
arbejdet for øgede og forbedrede muligheder for pendling mellem Samsø og
Jylland lægges der vægt på, at vilkårene for øvrige målgrupper ikke forringes. Samsø Kommune har primo 2019 afsluttet forberedende undersøgelser
vedrørende etablering af hurtigrute til Aarhus. Igangsætning af projektet blev
vedtaget i februar 2019. Det forventes, at en færge kan sættes i drift i medio
2020.
Tidsplan: 2019 og 2020
Tovholder: Samsø Kommune
PENDLERRUTE TIL SJÆLLAND
Mulighederne for at gøre pendling mellem Samsø og Sjælland mere attraktiv
skal afdækkes. I arbejdet for øgede og forbedrede muligheder for pendling
mellem Samsø og Sjælland lægges der vægt på, at vilkårene for turister ikke
forringes.
Der vil i den kommende periode sættes fokus på at påvirke til øget frekvens i
form af flere afgange – også på hverdage hele året rundt.
Tidsplan: 2019 og 2020
Tovholder: Udvalget for Erhverv og Bosætning
NYT FOKUS PÅ UDVIKLING AF DIGITAL INFRASTRUKTUR
Det er vigtigt med et løbende fokus på at videreudvikle øens it-infrastruktur
og mobilnet, både med hensyn til udbredelse, kapacitet og hastighed. Udbygning af it-infrastruktur er i fuld gang. Tidssvarende mobilnet er også et must
og vigtig i forhold til etablering af virksomheder samt for bosætning og for
turisters valg af feriedestination. Der sættes derfor i den kommende periode
fokus på mobilnet.
Tidsplan: 2019 og 2020
Tovholder: Samsø Bredbånd og Samsø Kommune, Udvalget for Teknik og Miljø
STYRKET INFRASTRUKTUR PÅ ØEN
Fra 2017 overtog Samsø Kommune ansvaret for busdriften på Samsø. Der
arbejdes på et flexibelt bus- og telebuskoncept, der kommer øens beboere og
besøgende bedst muligt til gavn.
Tidsplan: 2019 og 2020
Tovholder: Busarbejdsgruppen i Samsø Kommune
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BOSÆTNING
FOKUS PÅ BOSÆTNING
Samsø Kommune har haft succes med bosætningsindsatsen ”Flyt til Samsø”
kombineret med ”Prøv en Samsø-bolig”. Samsø Kommunes hjemmeside er
fulgt op med en digital ”håndbog” med nyttig information for tilflyttere.
I 2019 og 2020 vil der være fokus på tilvejebringelse af viden om motivation
for at flytte til Samsø, samt en opfølgning på tilflytteres oplevelse af de første
år som samsinger - med henblik på igangsætning af indsatser, der skal øge
tilflytningen til Samsø. Endvidere skal der følges op på beslutning om hurtigrute til Aarhus med en særlig bosætningsindsats målrettet aarhusianere.
I den forbindelse vil Samsø Kommune undersøge mulighederne for at skabe
nye lejeboliger.
Tidsplan: 2019 og 2020
Tovholder: Samsø Kommune, Udvalget for Erhverv og Bosætning
ETABLERING AF BÆREDYGTIG LANDSBY
Samsø Kommune ønsker at øge bosætningen på øen. Her vil mulighed for
bosætning i en ny landsby udviklet ud fra bæredygtige principper - sammen
med en lettere tilgængelighed til jobmarkedet i Aarhus vha. ny færgerute kunne være en motivation for tilflytning til Samsø. Interesse for etablering af
en bæredygtig landsby afdækkes i første omgang ved et offentligt møde. Der
inviteres åbent ind til deltagelse i arbejdsgruppe til udvikling af projektet med
henblik på at udvikle et prospekt for Samsø Bæredygtige Landsby.
Tidsplan: 2019 og 2020
Tovholder: Økologisk Samsø, Samsø Energiakademi, Samsø Kommune
SAMBIOSEN
Samsø Kommune og øens idrætsforeninger har i fællesskab stiftet foreningen
Sambiosen. Udover øgede sports- og kulturaktiviteter i allerede eksisterende
bygninger, er ambitionen at skabe mulighed for drift af en eventuel fremtidig
svømmehal. Dette arbejde fortsættes i denne handleplanperiode.
Tidsplan: 2019 og 2020
Tovholder: Samsø Kommune, Social- og Kulturudvalget, Foreningen
Sambiosen
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VEDVARENDE ENERGI
FOSSILFRI Ø
Den overordnede ambition for Samsø er fortsat, at øen skal være uafhængig
af fossile brændsler (kul, olie og naturgas) i 2030. Vi skal fortsætte med initiativer, der sparer på energien og omlægger energiforbrug fra fossilt til ikkefossilt. Herunder hvordan færgerne og den tunge transport kan omlægges til
biogas eller anden fossilfri energi. Landbruget og skovbruget på øen inddrages
i udarbejdelse af en fremtidig ressourceplan, hvor alle biologiske ressourcer
ses i forhold til energiforsyning og klimabalancer på øen.
Tidsplan: Arbejdet er igangsat og forløber i hele perioden
Tovholder: Samsø Kommune og Samsø Energiakademi
CIRKULÆR BIOØKONOMI
Cirkulær Bioøkonomi arbejder med udvikling af bedre processer ved at skabe lukkede kredsløb for de biologiske ressourcer, så der kan skabes værdi af
dem igen og igen. Der sættes fokus på genanvendelse af affald, biocirkulære
produktionsmetoder inden for fødevarer og fokus på øens vandkredsløb i form
af klimatilpasning af nedbør, produktion og forbrug af grundvand og vandreservoirer i landbruget.
Tidsplan: Frem til udgangen af 2020
Tovholder: Samsø Kommune, Udvalget for Teknik og Miljø
FORTSAT FOKUS PÅ ETABLERING AF BIOGASANLÆG
Der arbejdes for at etablere et biogasanlæg på Samsø. Et biogasanlæg er et
væsentligt element i planen om et fossilfrit Samsø i 2030. Samsø Rederis færge sejler blandt andet på flydende naturgas. Naturgassen kan udskiftes med
flydende biogas.
Tidsplan: 2019 og 2020
Tovholdere: Samsø Kommune, Udvalget for Teknik og Miljø
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