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Samsø 2.0 ”Shared Space”

Hvad kan vi i fællesskab?

Samsø Energiakademi, Inforse og Europa Nævnet & Landbo foreningen & 
Erhversforum & Samsø kommune, inviterede, den 26. Oktober 2012, alle 
”strategiske  interessenter” med formelt ansvar for forskellige områder og 
udviklingsprojekter på Samsø, til et møde om Samsøs udvikling i fremtiden. På 
mødet ” Shared Space”  blev der diskuteret og undersøgt, hvad ”Samsø 2.0” kunne 
indeholde. Formålet var at skabe et fælles overblik og finde ud af om der var 
interesse for at samarbejde om næste fase af Samsøs udvikling. 

Resultatet af mødet er et overblik  over fremtidige udviklings-områder og en fælles 
bevidsthed om vigtigheden af en ”helhedsplan Samsø 2.0”. De prioriterede 
udviklingsområder var bl.a.  en videreførelse af den gode udvikling indenfor Samsøs 
status som Danmarks vedvarende energi Ø. Infrastruktur, erhvervsudvikling, 
uddannelse samt at udvikle til at gøre Samsø til et levende og sundt samfund, evt. 
som up-town til Århus. 

Resultaterne af formiddagens arbejde blev brugt som inspiration og afsæt til det 
videre arbejde i mødet med borgere fra Samsø i ”Open Space” Samsø 2.0.

Velkommen 

Søren Hermansen bød velkommen til Samsø 2.0. Han henviste tilbage til 1997 VE-
Ø og Café God Energi i 1999 hvor Samsingerne gennem samtaler satte sig flere mål 
som nu tretten år senere, alle er blevet opfyldt.Søren inviterede deltagerne til 
sammen at kigge frem til 2030, og derefter se hvordan fremtiden skridt for skridt 
kunne realiseres. 
Energiprojektet, ligesom mange andre, har taget nogle initiativer men der er brug for 
at afstemme med hinanden og se hvordan alle ting spiller sammen. Det er tid at 
justere og sammen mærke efter, hvor udviklingen er på Samsø. I dag er det  vigtigt 
at have den store palet fremme og se på beskæftigelse, forbedret økonomi mv. Det 
handler om at holde fokus på det brede perspektiv i dag. 

Søren overlod derefter ordet til Toke Møller og Monica Nissén som procesværter for 
dagen. Toke havde allerede været med i 1997-99 som procesvært for Café God 
Energi. 

 
Velkomst og check-in i cirkel
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Toke Møller: det handler om møder der kan rykke noget på kort og langt sigt. Det er 
en tradition I verden, at vi har kunne mødes når der er vigtige sager at samtale om. 
Hvis vi ikke kan samarbejde, kan vi ikke overleve. Jeg ser lignende møder I rigtig 
mange lokalsamfund og byer over hele verden. Tendenserne er at mange forskellige 
intresanter er begyndt at tager initiative til at skabe sunder samfund. Det er vigtigt at 
alle lag i samfundet tager ejerskab for helheden. Samsø har altid haft et særligt mod 
og det giver os forsat lyst til at komme og samarbejde på fremtiden.

Check-in
Toke inviterede til en introduktions og check-in runde omkring spørgsmålene:

• Hvem er du?
• Hvor kommer du fra / hvad er dit bagland?
• Hvorfor har du valgt at være med i dag?

Der var bred deltagelse af forskellige interessenter for Energi akademiet, repræsentanter for 
vedværende energi og bæredygtighed, kommunen, Landbruget, erhvervslivet, 
handelsstandsforeningen, naturfredningsforeningen mv. samt eksterne interessenter som var 
involverede i fremtidige projekter på Samsø.

Som svar på hvorfor man havde valgt at være med var der både en personlig interesse og et 
engagementet samt en følelse af pligt og medansvar for de organisationer man 
repræsenterede.  Der var desuden stor enighed om at sammenhold og samarbejde med et 
fælles klart mål var stærke drivere af en fremtidig udvikling for øens overlevelse. 

En værdsættende undersøgelse 

Den næste punkt på agendaen var en værdsættende i interview  omkring følgende 
spørgsmål: 

1) Hvad værdsætter du og er stolt af ift. Samsø?
2) Hvor kan du se at der er sket en god udvikling på Samsø i de seneste 5-10 år?
3) Hvad har gjort denne udvikling mulig?
4) Hvis du skulle bygge videre på disse gode oplevelser, hvilke 1-3 ønsker har du 

til Samsøs fremtid?
5) Hvilke evt. udfordringer ser du på vejen mod din drøm?

Til sidst blev der høstet, fra hvert par, 1-3 forudsætninger for en god udvikling på Samsø, 1-3 
ønsker eller drømme for fremtiden og 1-3 udfordringer.

 
Interview runde og høst /betingelser) fra interviews

Følgende (betingelser, ønsker og udfordringer)  er en kombination af dokumentation af sedler 
og det der blev sagt
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Betingelser for en god udvikling på Samsø
Klare mål:

-‐ Klare mål
-‐ Opsætte mål i forhold til ejerskab og folkeinddragelse

Samarbejde, sammenhold mv.
-‐ Folkelig opbakning; når vi kan blive enige og løfte i flok
-‐ Fælles opbakning koordinering
-‐ Opstart på fælles platform
-‐ Markedsføring af samlede løsninger
-‐ Sammenholdet, viljen, samarbejdet, modet
-‐ Inklusion (bottom-up / stort pædagogisk arbejde)
-‐ Tillid, vovemod (nærheden, hjælpsomheden, åbenheden, , ildhu)

Værne om vores brand (“Samsø” = positive association)
-‐ Øget godt omdømme =>
-‐ Flere turistmuligheder / oplevelser
-‐ Bæredygtighed, energi

Energi, fødevarer og turisme – “Samsø A/S” 
-‐ Samsø som virksomhed
-‐ Målsætning
-‐ Forretnings- og handlingsplan

Proces: Dialog og fleksibilitet, og ingen modstand
God til:  at få EU-tilskud

Politisk udvikling
 

Tretrinsraket: 1) Kom 2) Kom tilbage 3) Bliv hængende  – (ikke kun 
fritidssamsinger, vi vil holde på og lokke børn, unge og familier og få dem til at 
blive noget længere eller for altid)

SIN – græsrødderne skaber udvikling, Samsø Bredbånd

Samsø Energiakademiets arbejde / Energi ø
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Ønsker til eller drømme om en fremtidig udvikling på Samsø

Bygge videre på den platform der allerede er skabt, herunder:
-‐ Bygge videre på den platform der allerede er skabt. Bred den ud på andre områder!
-‐ Fortsæt med at vise gode eksempler ovenpå de nuværende
-‐ Udvikling af samarbejde
-‐ Udbygning af infrastrukturen
-‐ Fastholde og udvikle uddannelsesmulighederne på Samsø, samt optimisme
-‐ Fortsat god udvikling. Vil gerne være ”centrum” i verden

Udvikling af rammer for vækst på Samsø: 
-‐ Udvikling af rammer for vækst på Samsø: - Staten, - Banker, - EU, - Myndigheder, -

Kommuner
-‐ Definering af nye vækstkategorier

Konkrete ønsker og mål:
-‐ Fossilfri Ø
-‐ Energi Hotel
-‐ Ny havn i Ballen
-‐ Bedre infrastruktur færger; Færgeforbindelse til Århus, kortere sejltid og bedre 

regularitet til Sjælland, fortsat god regularitet til Hou. 

Når det er på plads så kan vi gøre noget ved forretning og jobskabelse.

Samsø i forhold til resten af verden
-‐ Svævebaneprincippet: Vidensdeling mellem Ø og fastland 
-‐ Relancering af Samsø som globalt brand på eksisterende værdier og platform
-‐ Infrastruktur til resten af verden (hele!)

Et godt samfund – en god fremtid
-‐ En fremtid
-‐ Helt og anstændigt samfund
-‐ Hvordan støtter vi hinanden i at bevare optimismen i perioder med udfordringer?
-‐ Hvordan opretholder vi Samsø styrke som levende Samsø og et sundt samfund? 

(livskraft)

 
Tilbagemelding om drømme og udfordringer
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Udfordringer på vejen 

Fælles mål og retning for Samsø

Nationalpolitisk udfordring (tilskud / udgifter. – kan vi egentlig få lov til at 
lave det, vi vil, herovre?!)
 
Økonomi

-‐ Bevare aktivitet og tilskud fra bl.a. EU (til omstilling til ”Fossilfri Ø”)
-‐ Kommunens økonomi
-‐ Accept at ”skabe efter beskaffenhed” (Skabe ud fra den økonomi og de 

ressourcer, vi har - I stedet for at bruge en masse energi på det, vi ikke 
har) 

Udfoldning af ”energi-succesen” til alle dele af samfundet

Ambition og udeholdenhed
-‐ At finde kræfter fortsat ”ny” markedsføring af Samsø (Ny branding af 

Samsø)
-‐ Ambition
-‐ (Bevare aktiviteten og fremdriften i ”Fossilfri Ø”)

Transport og logistik (færger) 

Sammenhold og samarbejde
-‐ At sammenhold holder / lykkes (4000 der er enige kan mere end 1 

million der er uenige)
-‐ Styrke samarbejdet
-‐ Udvikle – stimulere det frivillige arbejde

Kompetencer og forskellighed
-‐ Sørge for de nødvendige Kompetencer (Det, der skal ske, skal kunne 

ske på trods af manglende økonomi – at turde tage kompetencer ind)
-‐ Accept af forskellighed er en styrke (ikke kun at blive enige, men 

acceptere forskelligheden)

Generationsskifte (f.eks. indenfor landbrug og service – de unge har brug for 
mentorer/støtte)
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Mind-map, et fælles overblik

Impulserne fra samtalerne blev til sidst samlet i et fælles overblik, en mind-
map over udviklingsområder.  Spørgsmålet der blev stillet var:

Baseret på det vi nu ved..
Hvilke er de vigtigste udviklingsområder for Samsø 2.0

Efter brainstorming, blev der gjort en prioritering. Alle fik 5 stemmer, røde 
prikker, som kunne placeres der hvor man mente at effekten af en indsats var 
størst. 
Selvom et af hovedtemaerne hed ”helhedsplan” blev man enig om at mind-
mappen i sin helhed udgjorde en helhedsplan. 

Mind-map
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Mind-map 
   Hovedtema Underemne Antal 

point
NB / Link

Helhedsplan for 
Samsø 2.0

Totalt antal point 22

Forretningsplan
• Integration mellem 

sektorer f.eks. energi,  
turisme & fødevarer

• Trafiklys model; grøn 
– gul – rød

• Målsætning og vision
• Økonomisk og social

bæredygtighed

6 point Link til ”Forretning”
Link til Miljø
Link til  VVM 
vurdering af 
virkning på miljøet
Link til økonomi

Helhedsplan for 
Samsø 2.0

Totalt antal point 22

Vidensdeling, økologisk, 
politisk, mv.

1 point Link til økonomisk 
og social 
bæredygtighed

Helhedsplan for 
Samsø 2.0

Totalt antal point 22

Økonomi og ressourcer

Helhedsplan for 
Samsø 2.0

Totalt antal point 22

Etablere en gruppe
• som etablerer sig selv
• som løfter op i 

helikopterperspektiv 1 point

Helhedsplan for 
Samsø 2.0

Totalt antal point 22

Få et godt generationsskifte  
for at holde gejsten

1 point

Helhedsplan for 
Samsø 2.0

Totalt antal point 22

Blive ”up town” 
bosætningskommune til 
Århus

9 point

Helhedsplan for 
Samsø 2.0

Totalt antal point 22

Konkrete mål 4 point

Forretning / 
Erhvervsudvikling

Totalt antal point 16

Værdi tilvækst
1 point
2 point

Link til 
forretningsplan

Forretning / 
Erhvervsudvikling

Totalt antal point 16
Sælge Know-how

Forretning / 
Erhvervsudvikling

Totalt antal point 16
Erhvervsudvikling

• Definere 
indsatsområder

• Skabe nye 
vedværende 
arbejdspladser

13 point

Det levende samfund, 
sundhed og social 
dimension

Totalt antal point 21

Folkesundhed 5 pointDet levende samfund, 
sundhed og social 
dimension

Totalt antal point 21

VVM vurdering af virkning på 
miljøet – social dimension

8 point Link til helhedsplan

Det levende samfund, 
sundhed og social 
dimension

Totalt antal point 21
Det levende samfund 5 point

Det levende samfund, 
sundhed og social 
dimension

Totalt antal point 21

Udvikling af kultur 3 point

Vigtige spørgsmål

Totalt antal point 2

Hvad sker der hvis vi ikke 
gør noget (fremskriver nu-
situation)

2pointVigtige spørgsmål

Totalt antal point 2
Hvilken struktur skal vi 
arbejde i?
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Aktiv skabelse og 
udvikling af netværk 

Totalt antal point 3

F.eks fritids samsinger og 
Samsøs venner

Uddannelse

Totalt antal point 16 Ny højskole som er 
tidssvarende 

10 point

3 point

Link til 
generationsskifte

Uddannelse

Totalt antal point 16

Videnscenter på andre 
områder

3 point

Fossilfri Ø

Toltalt antal point 12 Ikke kun olie

7 point

1 point

Fossilfri Ø

Toltalt antal point 12
Sammenhængende 
naturområde med stier

• Samarbejde omsat til 
handling

1 point

Fossilfri Ø

Toltalt antal point 12

Udover vandkanten
• muslingeproduktion
• stenrev
• energi

3 point

Generationsskifte

Totalt antal point 8 Lave ambassadører
• Fortælle historier
• Skabe unge 

ambassadører
• Lade dem blive del af 

den gode historie

2 point

6 point

Link til 
Helhedsplan
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Detalje af mind-map: Helhedsplan for Samsø 2030

Detalje af mind-map: Forretning / Erhvervsudvikling
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Detalje af mind-map: Det levende samfund, sundhed, social dimension

Detalje af mind-map: Vigtige spørgsmål
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Detalje af mind-map: Uddannelse og Fossilfri Ø

Detalje af mind-map: Foosilfri Ø og Generationsskifte
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Tak for indsatsen
Der var bred opbakning fra alle side, til at forsætte videreudvikle på ”Helhedsplanen 
Samsø 2.0.”

Intentionen er at oprette et ”Helhedsplansudvalg”  evt. med udgangspunkt i dem der var 
tilstede. Denne gruppe skal igen definere sig selv og kalde venner og partnere ind efter 
behov. Udvalget skal stå for det kommende arbejde med fokus på en Helhedsplan med 
underopdelte projekter, så det er muligt at få finansiering og økonomi til at være bæredygtigt 
på sigt. 

Til sidst takkede Søren Hermansen for indsatsen og forslog at resultaterne fra mødet 
SHARED SPACE skulle følges op på et møde i Januar 2013. 
Mødet er sat til 24.1 2013 PÅ Samsø Energiakademi.

Tak for indsatsen

Glædelig jul og godt nytår fra Samsø Energiakademi.


