
Torsdags debat:

Vi skal skabe værdi med færgen
Der kom mange forslag til, hvordan øboer, 
kommuner og færgebesætninger kan være 
med til lægge værdi til turen med færgen og 
besøget på øen, under Færgesekretariatet 
og Sammenslutningen af Danske Småøer’s 
debat torsdag på Folkemødet.

Lollands borgmester: 
Savner markedsføring
- Vi har jazzfestival på Femø, vi har 
æbleskude-sejlads og andre events 
– men det fortoner sig lidt, hvordan 
de bliver markedsført, sagde Hol-
ger Schou Rasmussen, Lolland. Han 
pegede i øvrigt på, at der mangler en 
form for vidensdeling, så det er muligt 

at komme som turist på en ø og fx finde frem til 
friske fisk, rejer og andre lokale delikatesser:
- Måske kan der være et frivilligt korps af øboer.

Odders borgmester: 
Øen skal være åben
- Antallet af besøgende på Tunø 
voksede med 37 % i perioden med 
billigere billetter. Århusianerne roser 
priserne men klager over, at da de 
kom på besøg i september, var øen 
lukket, fortalte Odder Kommunes 
borgmester, Uffe Jensen (V):

- De, der bor på øerne, har også et ansvar for, at 
Landevejsprincippet bliver en succes.
Uffe Jensen pegede i øvrigt på, at kommunen 
gerne må være med til at markedsføre øerne, så 
længe det ikke er enkelte virksomheder/butik-
ker, der reklameres for.

Øsammenslutningen: Ø-ambassadører
- Ja, det er klart, at 
der skal være åbent, 
når folk kommer, og 
at man skal kunne 
læse, om der er åbent, 
medgav formand for 
Sammenslutningen 
af Danske Småøer, 
Dorthe Winther:
- På nogle øer er der et samarbejde, så der altid 
er ’nogen’, der har åbent. Men det er vigtigt at 
huske på, at Landevejsprincippet også er for 
øboerne. Færgeprisen er afgørende for, om de 
får besøg af familie, børn og venner. Færgen er 
øernes landevej. Jo flere, der sejler med den, jo 
bedre bliver økonomien og jo flere bruger øen 
og lægger penge, så der er basis for erhverv og 
bosætning. 
Dorthe Winter tilføjede, at de ansatte på færgen 
ikke ’kun’ er besætning:
- De er også ambassadører for øen, og det er 
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vigtigt, at de kan fortælle og give råd til turis-
terne. 
Vi øboer kan godt tilbyde at tage nye besæt-
ningsmedlemmer med på sightseeing. Det er 
også en måde, hvor færgen kan skabe værdi, at 
besætningen kender øen og kan (og vil) fortælle.
Men det kræver en stærk ledelse at ændre 
færgerne til et serviceorgan.
Dorthe Winther pegede desuden på ideen om 
at booke færgebillet og fx guidet tur på øen på 
samme tid på færgens hjemmeside. 
Endelig lancerede hun ideen om, at øboer kan gå 
med en batch, hvor der står: 
Jeg er øbo, SPØRG!

Færgesekretariatet: 
Danmark i balance
- Rejsen til øen starter på færgen, 
og der skal være åbent på øen, 
når turisterne kommer, lød det fra 
formanden for Færgesekretari-
atets Styregruppe, Michel van der 
Linden, der også pegede på ideen 
om en ’seemles’ overgang, hvor 
man bestiller færge, overnatning og aktiviteter på 
øen som en pakketur.
- Ø-kommunerne oplever meget positiv respons 
på de billige færgebilletter, og mange oplever 
stor fremgang på øerne. Det er et godt eksempel 
på, at vi skaber et Danmark i balance, sagde han.

Fredagsdebat:

Bliv ved med at presse på!

Der var bred enighed om, at Landevejsprincippet skal justeres og at sidste del skal finansieres. Debattørerne er - set fra 
venstre: borgmester Lars Erik Hornemann (V) fra Svendborg Kommune, Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen 
af Danske Småøer, Lea Wermelin (S), borgmester Marcel Meijer (S) fra Samsø Kommune, Henning Brodersen (DF), 
Henning Hyllested (EL) og formand for Færgesekretariatets Styregruppe, Michel van der Linden. Fredag eftermiddag 

debatterede de øfærger; debatten blev styret af Ole Krohn, til daglig finanskommentator på TV2.

- Landevejsprincippet er både godt, rimeligt og 
retfærdigt, sagde Henning Hyllested (EL).
- Det er udelukkende kommet så langt, fordi ø-
kommunerne har gennemført at stå som en mas-
siv front med høringer, konferencer og debatter. 
Det er deres egen indsats. Den største udfordring 
er, at vi ikke er i mål økonomisk. Og vi kommer 
kun i mål, hvis øerne bliver ved med at presse på, 
sagde Henning Hyllested og tilføjede:
- Det er glædeligt at have været med til at skub-
be, og det er sjovt at arbejde sammen med øerne, 

fordi der er stor interesse og 
entusiasme. 
Men det er vigtigt, at øerne ud-
vider turistsæsonen og rent fak-
tisk er åbne og har noget at byde 
på også uden for højsæsonen. Jeg 
får meldinger fra folk, der har 
besøgt øerne uden for sæsonen: 
Alt var lukket …
Henning Hyllested tilføjede, at det er vigtigt, 
at færgerne også går på de ”tynde” tidspunkter 

Fortsætter...



– ligesom DSB – det er en forudsætning for, at 
man kan bosætte sig og arbejde i land.
- Det kan være, at staten skal drive alle færgerne. 
Kommunerne er voldsomt pressede økonomisk, 
og nogle sparer på færgerne, lød det fra Hyl-
lested. 

Henning Brodersen (DF): 
Færgerne skal blive ved kommunerne

Statsligt drevne ø-færger er ikke en 
farbar vej.
Det vil betyde, at færgernes økonomi 
kan blive barberet med et procent-
tal, ligesom det sker på andre statslige 
områder. Så er det bedre, at ø-færgerne 
ligger lokalt under kommunerne.
Henning Brodersen pegede på, at det 
fortsat er dyrere at sejle med færge end 

at køre ad landevejen, og det skal der rettes op på:
- Desuden skal vi se på fordelingsnøglen, så 
midlerne bliver retfærdigt fordelt. Under val-
gkampen talte alle om vigtigheden af at skabe 
vækst i hele Danmark. Her er en konkret mu-
lighed for at gøre noget ved det, sagde han.

Lea Wermelin (S): Øerne igennem lydmuren
Landdistrikterne og øerne er blevet et 
nationalt spørgsmål, der er kommet 
igennem lydmuren med budskabet om, 
at transport, erhverv og turisme hænger 
sammen og skal udvikles. I Landdis-
triktsudvalget arbejder vi på tværs af 
partierne – vi kommer næsten alle sam-
men selv fra provinsen; og nu må vi gå 
sammen og få den sidste del af Lande-

vejsprincippet gennemført. Jeg vil gerne alliere 
mig med alle partier.

Færgesekretariatet: 
Mange ø-kommuner oplever fremgang
Mange øer har oplevet stor fremgang på i for-

længelse af, at Landevejsprincippet er 
blevet indført, påpegede Michel van der 
Linden, formand for Færgesekretariatets 
Styregruppe:
- Færgesekretariatets hovedopgave er 
at hjælpe økommunerne til at drive 
ø-færgerne mere effektivt og dermed få 
mere færge og mere service for pen-
gene. Her ud over er det også vores   
 

formål at skabe værdi med færgen. Her er Lande-
vejsprincippet er en vigtig faktor, for det er klart, 
at jo flere passagerer, der er med færgen, jo 
bedre bli-ver forretningen for færgen, og jo mere 
aktivitet er der også på øen – og det giver basis 
for mere erhverv og måske bosætning på længere 
sigt.

Svendborgs borgmester: 
Godt med afløserfærge
Færgesekretariatet kikker 
på en afløserfærge, her er 
det vigtigt med det rigtige 
koncept for bemanding 
og kompetencer, sagde 
Svendborg borgmester, 
Lars Erik Hornemann (V): 
- I Svendborg kikker vi efter større volumen, så 
vi ser frem til afløserfærgen. Det kan give mere 
erhverv, mere bosætning, flere afgange og flere 
turister. 
Vi arbejder på at udvikle mere fleksibel færge-
sejlads, hvor man kan komme på tværs af 
øerne. Sidste år udbød vi ø-hop med den lille 
Hjortøfærge. I år har vi en større færge, og billet-
terne er igen revet væk. Der er et kæmpe poten-
tiale i ø-hop, og vi forsøger at skaffe midler til at 
udvikle konceptet, så vi kan udvikle det gradvis 
over de næste 8-10 år.

Samsøs borgmester: 
Turiststrømmen kom bag 
på os
Det er gået meget hurtigt 
med flere turister – det er 
nok kommet lidt bag på os, 
sagde Samsøs borgmester, 
Marcel Meijer (S), der sam-
tidig peger på, at Landevejs-
princippet fortsat mangler i 
sommersæsonen, hvor der er flest turister.
- Vi har kaldt hele Samsøs turistbranche sam-
men, så vi kan samarbejde om at dimensionere 
tilbuddene. Det handler om de private virk-
somheders tilbud og åbningstider – og også om 
kommunale p-pladser og toiletter og fx at flytte 
campingvogne og lastbiler til senere afgange på 
færgen. Vi er også i gang med at tale med mini-
steriet om at konvertere billetnedsættelsen til flere 
afgange, fortalte borgmesteren.



Færgesekretariatet på Folkemødet
Færgesekretariatet stod for to debatter på Folkemødet; tre folketingspolitikere og fire 
borgmestre debatterede med formanden for Færgesekretariatets Styregruppe og forman-
den for Sammenslutningen af Småøer. Desuden stod Færgesekretariatet for morgensang 
i Øsammenslutningens telt - og præsenterede Ø-færgesangen.

Færgesekretariatet stod for fælles maritim morgensang ved Sammenslutningen af Danske Småøers telt – og havde 

premiere på den nye øfærgesang: “En rigtig ø”.

Debat-interesse torsdag eftermiddag. Sangglæde - ved den maritime morgensang.

Fredags-bifald. Sommer, gode debatter og folkemøde


