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Statusrapport for tilflytterservice  

Periode den 01.10.2018 – 31.12.2019 

 
I tabellerne ses Læsøs befolkningstal og deres udvikling i 2018 og 2019. Vi har hermed mulighed for at 
sammenligne månederne og forløbet. Vores bruttotilgang er stadig i plus.  
Hvis man kun ser på differencen mellem tilflyttere og fraflyttere i 2019 og ser bort fra nyfødte og dødsfald, 
så har Læsø kommune haft en tilgang på 11 personer i 2019.  
 
I 2019 er vi blevet 128 nye borgere, hvoraf 8 personer er nyfødte dvs. en tilflytning på 120 personer. Heraf 
er 17 personer under 16 år og 91 personer under 65 år.  
I 2018 var der en tilgang på 114 nye borgere, hvoraf 7 personer var nyfødte dvs. en tilflytning på 107 
personer.  
 
Fraflytningen udgør i alt 109 borgere i 2019, hvilket er 10 personer mere end sidste år. Årsagerne for nogle 
af de der er flyttet har været, at man ikke har kunnet sælge sit hus på fastlandet, videreuddannelse og 
skilsmisser, hvor børnene er flyttet med.  
 
Befolkningstallet for 2019 er desværre 11 personer færre end i 2018, hvilket skyldes at der i 2019 er 
registreret langt flere dødsfald (30 personer) end sidste i 2019 (20 personer).  
 
I løbet af 2019 har jeg haft kontakt med 141 nye seriøse emner enlige/par m/u børn, når jeg skriver seriøse 

mener jeg potentielle tilflyttere, som jeg har haft en længere dialog med. Den største kontakt er kommet 

via Messenger (Facebook) og derefter tlf. -opkald samt sms. Mange er flyttet til Læsø Kommune og nogle 

kommer først senere. 

 

Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. I alt

Befolkn. primo 1809 1814 1809 1807 1809 1807 1807 1818 1813 1820 1820 1812

Tilflyttere 12 9 4 9 6 3 16 6 13 8 4 2 92

Indrejste 1 2 1 1 6 2 1 1 15

Fødte 2 1 2 1 1 7

Tilgange i alt 12 11 5 9 9 6 18 12 16 9 4 3 114

Delsum 12 23 28 37 46 52 70 82 98 107 111 114

Fraflyttere -7 -14 -3 -6 -6 -5 -4 -16 -7 -8 -10 -7 -93

Udrejste -2 -1 -1 -2 -6

Dødsfald -2 -2 -1 -4 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -20

Afgange i alt -7 -16 -7 -7 -11 -6 -7 -17 -9 -9 -12 -11 -119

Delsum -7 -23 -30 -37 -48 -54 -61 -78 -87 -96 -108 -119

Befolkn. ultimo 1814 1809 1807 1809 1807 1807 1818 1813 1820 1820 1812 1804

Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. I alt

Befolkn. primo 1804 1811 1820 1823 1818 1813 1818 1809 1807 1801 1805 1802

Tilflyttere 19 9 9 5 8 12 8 15 4 13 4 3 109

Indrejste 1 1 1 2 2 2 2 11

Fødte 1 1 1 1 1 2 1 8

Tilgange i alt 21 11 9 6 8 15 8 16 7 15 8 4 128

Delsum 21 32 41 47 55 70 78 94 101 116 124 128

Fraflyttere -9 -2 -5 -7 -10 -8 -14 -13 -10 -7 -7 -9 -101

Udrejste -1 -1 -3 -1 -2 -8

Dødsfald -4 -1 -4 -3 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -2 -30

Afgange i alt -14 -2 -6 -11 -13 -10 -17 -18 -13 -11 -11 -13 -139

Delsum -14 -16 -22 -33 -46 -56 -73 -91 -104 -115 -126 -139

Befolkn. ultimo 1811 1820 1823 1818 1813 1818 1809 1807 1801 1805 1802 1793

Befolkningstal 2018

Befolkningstal 2019



2 
 

 

Tabellerne gælder for perioden 01.01.2019 til og med 01.01.2020 

I Læsø Kommune er gennemsnitsalderen 53,6 år og cirka halvdelen af øens befolkning er over 60 år. Hvilket 

hænger sammen med, at man bliver ældre på Læsø og at gennemsnitsalderen for fraflyttere er 36,7 år. Ser 

man på gennemsnitsalderen for tilflyttere, så ligger den på 39,4 år i 2019. Der er en stor ligevægt i, om det 

er mænd eller kvinder der flytter til eller fra Læsø kommune. 

Jeg oplever at rigtig mange er pro Læsø og virkelig drømmer om, at kunne få kabalen til at gå op, så de kan 

bo og arbejde i vores kommune. 

For at få afklaret spørgsmålet om arbejde til de der flytter herover, har jeg holdt øjne og ører åbne for 

hvilke muligheder der er. Jeg har forsøgt at imødekomme udfordringen, ved at lave jobopslag og brede 

disse ud i diverse sociale medier samt på hjemmesiden. Indtil nu har jeg lavet 55 jobopslag til 

helårsstillinger og sæsonstillinger.   

Det næste spørgsmål der kommer, er hvor kan man bo. I dette tilfælde har det for det meste været en 

udfordring at finde lejebolig til familier med teenagebørn, da der her er et større behov for værelser i 

lejeboligen.  

Indsatsområder: 

Vi startede med at få etableret et fundament i form af en fane på visitlaesoe.dk ved navn Flyt til Læsø og en 

brochure, der skal vise Læsø som helårs-ø. Jeg har siden hen fået lavet tilflytterbrochuren lidt om, så der 

Aldersgruppe Fødselsår Tilflyttere Fraflyttere Mænd tilflytter Kvinder tilflytter Mænd fraflytter Kvinder fraflytter

0-5 år 2019-2014 2 4 1 1 0 4

6-16 år 2013-2003 15 13 9 6 5 8

17-19 år 2002-2000 7 12 2 5 6 6

20-24 år 1999-1995 19 15 12 7 7 8

25-29 år 1994-1990 7 9 4 3 7 2

30-34 år 1989-1985 7 4 3 4 2 2

35-39 år 1984-1980 3 0 0 2 1

40-44 år 1979-1975 7 11 1 6 7 4

45-49 år 1974-1970 9 7 5 4 4 3

50-54 år 1969-1965 13 9 7 6 4 5

55-59 år 1964-1960 15 9 8 7 6 3

60-64 år 1959-1955 7 3 2 5 0 3

65-74 år 1954-1945 8 6 3 5 4 2

75-84 år 1944-1935 4 3 2 2 1 2

85 + år 1934-.. 0 1 0 0 0 1

120 109 59 61 55 54

Gennemsnitsalder for tilflyttere i alt: 1979,59 39,41 år

Gennemsnitsalder for fraflyttere i alt: 1982,328558 36,67 år

Udligningsbeløb pr. borger Aldersgruppe Tilflyttere Fraflyttere

0-5 år 121.310,00     242.620,00     

6-16 år 1.168.380,00  1.012.596,00  

17-19 år 226.835,00     388.860,00     

20-24 år 390.412,00     308.220,00     

25-29 år 150.647,00     193.689,00     

30-34 år 170.877,00     97.644,00       

35-39 år -                  73.362,00       

40-44 år 190.155,00     298.815,00     

45-49 år 260.523,00     202.629,00     

50-54 år 388.375,00     268.875,00     

55-59 år 516.990,00     310.194,00     

60-64 år 261.135,00     111.915,00     

65-74 år 234.088,00     175.566,00     

75-84 år 223.016,00     167.262,00     

85 + år -                  129.730,00     

4.302.743,00  3.981.977,00  

Kilde: https://oim.dk/media/18753/kommunal_udligning_og_generelle_tilskud_2018_pdfa.pdf
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ikke længere er interaktive features i den. Det betyder, at vi sparer 2820,- på det. Det var starten på et 

fundament for tilflytterservice, derefter fulgte Facebooksiderne: Flyt til Læsø – Bo i Kattegat, Ny øboer på 

Læsø og Erhvervsudvikling og bosætning i yderområder. En ny velkomstbrochure til tilflyttere med 

praktiske informationer om f.eks. lægehuset, tandlæge og Falck, bliver sendt ud sammen med en invitation 

til et velkomstmøde på kommunen. Her byder Borgmesteren velkommen og foreningsrepræsentanter 

fortæller om hvorfor man skal blive medlem i deres fælleskab. Ligeledes byder jeg dem selvfølgelig også 

velkommen. I den forbindelse er der også blevet udarbejdet et spørgeskema til til- og fraflyttere, for at få 

flere svar på hvorfor man vælger at til- eller fraflytte. Dette fundament skal holdes a jour og jævnligt 

forbedres og opdateres. 

 

I det efterfølgende vil jeg lave en kort oplistning med indhold af de aktiviteter, der har været i år 2019. 
 

Forårsmesse/Inspirationsmesse: Afholdes på Skærtorsdag, da det er den dag, der er flest sommerhusejere 

på Læsø. På messen holdes der forskellige oplæg bl.a. om fordelene ved at have et hus med helårs status 

og hvordan man kan få det med en dispensationsansøgning.  

Flyer rettet mod sommerhusejere: Der er udarbejdet en flyer ”Hvorfor tager du hjem”, der er rettet mod 

sommerhusejere. Denne er blevet lagt i alle sommerhuses postkasser. 

Flyer rettet mod turister og potentielle tilflyttere: Der er udarbejdet en flyer ”Flyt til Læsø”, der ligger på 

mange ”turiststeder” såsom færgen, restauranter, butikker, hoteller m.m. 

Radio-spot: Der blev lavet et radio-spot, som blev sendt i perioden 10.06.2019 til 03.11.2019 på ANR og 

Radio Nordjyske. Derudover er den blevet brugt på diverse sociale medier, som opslag med budskabet: Flyt 

til Læsø. 

Hotel Jutlandia: Jeg har haft fornøjelsen af at tale med Camilla Frost fra Hotel Jutlandia, om hvorvidt vi kan 

samarbejde og stå stærkere sammen. Hotel Jutlandia ligger lige over for Læsøfærgens færgeleje og vil 

gerne være ambassadør for Læsø. De tilbyder følgende til dem der skal med Læsøfærgen: 

 24 timers åben lobby lounge. Der kan købes kaffe, kolde drikke og snacks mens man venter på 

færgen 

 Mødelokale til fri afbenyttelse i lobbyen 

 Parkering pr. dag 89,- 

 Parkering pr. måned 300,- 

 Læsø-ven priser på hotelovernatning 

 Daglig morgenbuffet fra 7-10.00 – pris dkk. 128,-, med udsigt til Læsø (i godt vejr) 

En potentiel tilflytter, der har sommerhus her på øen, har allerede benyttet sig af deres mødelokaler. Imens 

parret holder ferie pendler han og er glad bruger af fibernettet her. 

Studietur til Thorshavn: Turen til Færøerne endte ud i et samarbejde med yderområder på Færøerne og 

Sydgrønland (Facebook-gruppen: Erhvervsudvikling og Bosætning i yderområder). Vi udveksler gode 

erfaringer og initiativer for at tiltrække borgere samt prøver at bruge hinandens ydelser f. eks. web-

baserede, i stedet for de omkring liggende storbyer. Før turen havde vi besøg af to piger fra Aalborg 

Universitet (dem der inviterede os fem Læsøboere), som har holdt et oplæg i Byrådssalen og været ude ved 

øens borgere. Dette har også ført til opmærksomhed fra andre skolers elever, der interviewer og skriver 
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afhandlinger. Disse afhandlinger vil vi selvfølgelig også gerne have. Turen blev betalt af Aalborg Universitet, 

som stadig er i gang med et større projekt om det at bo og arbejde i yderområderne.  

Tilflytterservice på Bornholm: Vi har også haft besøg af Rune Holm, der fortalte om de tiltag og initiativer de 

havde og har haft succes med på Bornholm. Vi vil gerne tænke stort og se om vi kunne lave et koncept, 

hvor vi gør opmærksomme på ø-livet i udkants-Danmark.  

Gruppen Ny øboer på Læsø: I denne gruppe er der blevet afholdt spilleaftener og grill-hygge, hvor der har 

været en god blanding af Læsøboere og tilflyttere. Jeg har været så heldig at der er frivillige Læsøboere, 

som har meldt sig på banen og hjælper til hvor de kan. Vi fik endda et sponsorat fra Sol&Strand med snacks, 

drikkevarer og YoYo´er.   

Lærlinge/elever: Efter at vi sendte informationer ud til øens erhverv, om muligheder for at få lærlinge og 

elever, har der været to opringninger om hjælp hertil. Jeg har også fået lov til at komme med et oplæg og 

tale om et tættere samarbejde med den tekniske skole i Aalborg (TECHCOLLEGE). Vi vil rigtig gerne have 

flere lærlinge og elever til øen, derfor skal det være nemt for arbejdsgiveren, at have en gående uden at 

skulle bruge tiden på papirarbejde. Papirarbejdet og planlægning af opgaver vil skolen derfor hjælpe til 

med. Vi vil også gerne at unge studerende får øjnene op for, hvilke muligheder der er for at skrive projekter 

her på Læsø. 

Derudover har vi haft kontakt med blivfisker.nu, og derigennem med EUC Nordvest (Center for uddannelse 

og Erhverv). De besøgte os på DanFish-messen. Vi er fortsat i kontakt med UCN (Professionshøjskolen 

University College Nordjylland) vedr. praktikmesse på UCN´s Serviceøkonomuddannelse. På TECHCOLLEGE 

har jeg fået lov til, at komme og fortæller om de fantastiske muligheder der er ved at få en elevplads på 

Læsø. 

Job-opslag: Der er løbende kontakt med øens erhverv vedr. job-opslag og lejeboliger. Jeg skriver job-opslag 

og disse bliver lagt op på hjemmeside, Facebook, instagram, twitter, linkedIn, Jobnet og JobIndex. Jobbene 

er både fuldtids, deltids, elevpladser/lærlinge og sommerjobs. 

Lejeboliger: Flere har hørt behovet for lejeboliger og jeg har derfor været i dialog med private, der ønsker at 

renovere og leje boliger ud samt boligselskabet BoNord, der arbejder på et byggeprojekt i Vesterø-

området. 

Fritidsinteresser: Vi har samlet rigtig meget information om hvor hvad afholdes og hvornår, så nu ligger der 

en lang liste (44 aktiviteter) over mulige fritidsinteresser inde på hjemmesiden: 

https://www.visitlaesoe.dk/turist/oplevelser/fritidsliv-og-foreninger 

ASP: Efter deltagelse på et ASP-kursus i Randers, lærte jeg at opdatere den forhenværende hjemmeside og 

føre denne over i en ny og mere moderne version.  

Foredrag: Når jeg har fået muligheden for at fortælle om hvorfor man skal bo og arbejde på Læsø, har jeg 

taget den. Det er vigtigt at få bredt det gode budskab ud og få andre til at hjælpe til. 

Læsøfærgen: Jeg har fået mit messe-bord sat op i hallen på Magrete Læsø og tager typisk med om 

mandagen og fredagen i højsæsonen, men selvfølgelig også, hvis lejligheden byder sig og der er fuld 

booket. Erfaringerne har vist mig, at det er på turen fra Læsø til Frederikshavn, at folk gerne vil tale om 

bosætning. På turen fra Frederikshavn til Læsø er det typisk opholdet der er fokus på. Det er en god måde 

at få folks opmærksomhed på samt at få sat snakken i gang om tilflytning generelt. På samme skærm som 

Læsø Tangprojekt viser deres film, vises der en lille ”Flyt til Læsø film” i hallen (Jeg har selvfølgelig fået 

tilladelse hertil af Læsø Museum, da det er deres TV). 
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Onsdags marked i Byrum: Eftersom jeg så hvor mange der besøgte vores marked om onsdagen i Byrum, har 

jeg købt mig til et bord. Det viser sig, at være en rigtig god investering, da der er rigtig mange der søger 

information her. Det sidste marked blev afholdt i Læsøhallen, hvor jeg havde to meget interessante møder: 

Det ene hvor jeg hjalp en Læsøbo med at skrive en lejekontrakt (tilflytterne er flyttet ind i lejeboligen) og et 

andet med to potentielle tilflyttere, der ønsker at drive et erhverv på øen (dem har jeg fortsat kontakt 

med). Fremover vil jeg så vidt muligt deltage på div. arrangementer som disse. 

Boligdrømme for Alle: Jeg fik lov til at stå med på en af Læsøs Kurs messestande. Folk der er pro Læsø og 

kommer for at besøge en stand med produkter og ydelser fra Læsø, er potentielle Læsøboere.  

Jobmesse i Frederikshavn:  Her har vi vores egen Læsø-stand, hvor alle jobopslag præsenteres. I samarbejde 

med Frederikshavn Jobcenter bliver alle jobopslag taget med til potentielle jobsøgere samt hængt op på 

deres fysiske opslagstavle. 

DanFish-messen: På DanFish-messen fik vi lavet flere artikler samt en video på YouTube. Alle med 

budskabet flyt til Læsø. Artikler og video er blevet delt på div. Facebook-sider, Instagram, twitter og 

linkedIn.   

Messer og Events: Ved at være tilstede på Havets dag og andre events, har jeg fået flere direkte 
henvendelser og spørgsmål vedr. tilflytning.  
 
Servicecenteret i Østerby og turistkontoret i Vesterø: I sommerperioden, har jeg fået lov til at passe 

servicecenteret i Østerby, hvilket har vist sig at give interessante samtaler med de besøgende. Ligeledes har 

jeg fået kontakt til en del potentielle tilflyttere ved at arbejde fra turistkontoret i Vesterø. De gange jeg har 

været på vores turistkontor, har jeg altid haft mulighed for at fortælle om det gode budskab... Flyt til Læsø. 

Ligeledes har jeg kunnet tage imod nogle af øens nye borgere samt snakket med potentielle. 

Super Brugsen i Byrum: Brugsen i Byrum har givet lov til at, vi får reklame på deres storskærme. Der vises en 

lille ”flyt til Læsø”- reklamefilm. Den samme der vises på Læsøfærgen (Margrete). 

Undersøger og udfylder dokumenter: Sammen med potentielle tilflyttere gennemgår jeg de forskellige 

konsekvenser af at flytte f.eks. svenskere og den SKAT de betaler i Sveriges vs. den de skal betale af det 

samme beløb i Danmark. Samt hvilke papirer der skal udfyldes når man flytter over landegrænser.  

Som en del af vores erhvervsforening hjælper jeg også firmaer med at etablere sig. 

Henvendelser: Folk, både herboende og ikke herboende har lært at tage fat i mig, om alt der har en snert 

med tilflytning at gøre og det er jo i og for sig rigtig godt. 

 

Oversigt over vores sociale medier:  

 https://www.visitlaesoe.dk/turist/flyt-til-laeso 

 https://www.instagram.com/flyt_til_laesoe/ 

 https://twitter.com/9940Kattegat 

 https://www.facebook.com: Flyt til Læsø - Bo I Kattegat, Erhvervsudvikling og Bosætning i 

yderområder, Ny øboer på Læsø 

 https://www.linkedin.com: Stina Andersen, Tilflytningskonsulent at Læsø Turist- og 

Erhvervsforening  

 Medlemmer af Facebookgruppen: Ny øboer på Læsø, 6 medlemmer pr. 08.01.2020, oprettet den 

10. dec. 2018 

https://www.instagram.com/flyt_til_laesoe/
https://twitter.com/9940Kattegat
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 Medlemmer af Facebookgruppen: Erhvervsudvikling og Bosætning i yderområder, 17 medlemmer 

pr. 08.01.2020, oprettet den 1. jun. 2019 

 Medlemmer af Facebookgruppen: Flyt til Læsø – Bo i Kattegat, 214 medlemmer pr. 08.01.2020, 

oprettet den 13. aug. 2019 

 Medlemmer af Instagram-gruppen: flyt_til_laesoe, 96 medlemmer pr. 08.01.2020, oprettet den 31. 

okt. 2019 

 Medlemmer af twitter-gruppen: Stina Andersen - Din & Læsøs Tilflytningskonsulent 

@9940Kattegat, 8 medlemmer pr. 08.01.2020, oprettet den 5. nov. 2019 

 


