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Færgesekretariatets styregruppe

STYREGRUPPEN: Fra venstre ses formand for Færgesekretariatet, direktør Michel van der Linden, Kalundborg, overfartsleder Søren Adsersen, Struer, vej- og ejendomschef Kim T. Jensen, Norddjurs, teknisk direktør Torben Præstegaard Jørgensen, Svendborg, centerchef Flemming Kortsen, Slagelse, og havne- og overfartsleder
Jens Kloster Hedegaard, Haderslev.

• Færgesekretariatet har kontor i Ærøskøbing, og
arbejdet startede 1. marts 2015.
• Hver femte danske kommune er med i Færgesekretariatet.
• Færgesekretariatet omfatter de 18 danske
kommuner, som har ø-færger og får andel i de
særlige ø-tilskud. Sekretariatet blev etableret
som led i en politisk aftale, og aktiviteterne er
finansieret gennem en statslig forhøjelse af øtilskuddet.
• F ærgesekretariatets hovedformål er at fremme
driftsoptimering og et løbende kommunalt
samarbejde på færgeområdet.

(Egholm)

(Fur)

Kontoret er bemandet af sekretariatsleder Jan Fritz
Hansen og sekretær Lotte Clausen Rhodes.

(Anholt)

(Venø)



(Endelave)
(Tunø)

(Hjarnø)
(Sejerø, Nekselø)

(Agersø, Omø)

(Baagø)
(Aarø)

(Orø)

(Avernakø, Lyø, Bjørnø)
(Drejø, Skarø, Hjortø)

(Barsø)

Strynø)
(Birkholm)
(Askø, Femø, Fejø)

SEKRETARIATSLEDER
og ANSVARSHAVENDE
REDAKTØR:

Jan Fritz Hansen
Tlf.: 29 16 22 07
jfh@faergesekr.dk

2 / Ø-Færgerne / november 2017

REDAKTION OG FOTOS:

LAYOUT og ILLUSTRATIONER:

Tekster/redaktion/fotos:
Lise Mortensen
Tlf.: 40274958
lise@mortensen.mail.dk
Fotografer: carstenlundager.dk,
Bjørg Kiær og Visit Faaborg.

Camilla Thyrring Ludvigsen
TRYK: Jørn Thomsen/Elbo A/S
OPLAG: 1000 stk

www.faergesekr.dk

Husk:
jo flere, der er
med, jo bedre
kan vi forhandle.

Tæt samarbejde
om udvikling
Nu har vi haft to sæsoner med Landevejsprincippet, og vi har fået mange tilbagemeldinger om, at det fungerer.
Jeg ser frem til den kommende evaluering
af Landevejsprincippet. Vi har allerede
opnået at få vinterperioden med, fået
momskompensation og øget adgang til
lokal optimering, når der er flere operatører. Men det er afgørende, at vi fastholder,
at Landevejsprincippet endnu ikke er fuldt
– rent tilskudsmæssigt – og at fordelingen
fortsat kan forekomme skæv.
Landevejsprincippet går hånd i hånd
med vores vision om at skabe værdi med
færgen.
Og der er allerede mange ny tiltag i
gang rundt i landet – flere færgeselskaber
har i løbet af sommeren afprøvet mulighederne for at bruge færgen til mere end
traditionel sejlads til øen. I det sydfynske er
de kommet så langt med ø-hop, at projektet går på tværs at kommunegrænser. På
Venøfærgen har der været cirkus ombord,
og ideen om aftencruise med færgen med
mad og musik har bredt sig.
Dermed er tiden inde til, at vi internt
deler vores erfaringer og evalueringer – så

vi kan hente inspiration og ideer fra hinanden og komme godt videre med arbejdet
og bruge færgerne optimalt.
Det har Færgesekretariatet nu helt
konkret taget fat på. Gode ideer – nogle
jordnære andre flyvske – er ved at blive
samlet i et idekatalog. I løbet af vinteren
vil ideerne blive vendt og diskuteret i kommuner og på øer, og målet er at finde de
måske fem bedste – og realistiske – ideer,
som vi sammen konkret kan føre ud i livet.
Udviklingsarbejdet foregår i tæt samarbejde med Sammenslutningen af Danske
Småøer.
Til vores årsmøde på Christiansborg og
debatterne på Folkemødet på Bornholm
deltog både folketingspolitikere, borgmestre og ø-repræsentanter. Her var der en
klar opfattelse af, at kommuner, øer og
Færgesekretariatet er hinandens forudsætninger. Vi skal som samarbejdspartnere fortsætte med at udvikle driften af
færgerne.
Jeg vil gerne opfordre alle til at deltage
i Færgesekretariatets mange forskellige tilbud. Det gælder fælles indkøb – hvor de
allerfleste færgeruter har store besparelser

at hente. Brug aftalerne, tjek om de kan
betale sig – eller brug dem evt. til et pristjek. Vi har eksempler på overfarter, der
sparer mellem hundrede og tohundrede
tusinde kroner blot ved et forsikringstjek.
Husk: jo flere, der er med, jo bedre kan vi
forhandle.
Hvis din kommune har brug for hjælp,
så kontakt Færgesekretariatet.
Det gælder også værdiprojektet, batteri/miljøgruppen og rådhusmøderne,
hvor vi – i samarbejde med jer medlemmer – udvikler, finpudser og udvider ideer
og tilbud i takt med, at tingene udvikler
sig, erfaringerne udveksles og behovene
ændres.
Efter en god sommer ser vi nu frem til
at bruge tiden uden for højsæsonen til at
udvikle og forberede næste år. õ
Med venlig hilsen

Michel van der Linden
Formand for Færgesekretariatets
Styregruppe
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indsatsområder

Status for Færgesekretariatets arbejde:
Færgesekretariatet arbejder overordnet med tre hovedmålsætninger: optimering af sejladsen til de danske øer,
etablering af netværk mellem kommuner med øer og
at skabe værdi med færgen.

status

Færgerettet uddannelse
Færgesekretariatet er i gang med at udvikle en færgerettet
navigatøruddannelse. Ideen bunder i, at vi ønsker at kunne
skaffe personale, som går mere direkte efter at være en dedikeret færgefører, hvor motivationen til at udvikle færgefarten
og give god betjening til passagererne er i fokus.
En arbejdsgruppe under Søfartsstyrelsen med deltagelse af
myndighederne, færgerederierne, de søfarendes organisationer og de maritime uddannelsesinstitutioner har udarbejdet
et forslag til en uddannelse, hvor praktik og fartstid mv. kan
opnås i lokal færgefart, og der ses samtidig på elementer som
eco-shipping, autonomi og kundeservice.
Pensum indeholder de basale elementer i en søfartsuddannelse med sikkerhed og sejltid suppleret med nogle mere
færgerettede discipliner:

Service af passagerer, viden om destination/turistservice,
sprogkundskaber, den kommunale forvaltning (trafik og drift),
kunne skabe værdi med færgen (eventmager), varetage vedligeholdelsesopgaver på færgerne og eventuelt driftsopgaver
i og ved havnene.
Uddannelsen skal være færgerettet, men ikke en blindgyde, hvis de unge eventuelt vil videre et andet sted i Det
Blå Danmark.
Vi sigter på, at vi om et års tid kan starte op med et pioner/
testhold.
Overfarter, som ønsker at tilbyde praktikpladser til denne
nye Færgefører-uddannelse, må meget gerne kontakte sekretariatet.

Kurser i venlighed
Kan venlighed være en del af jobbeskrivelsen?
En stor del af charmen ved øer og ø-færger er den mere
håndholdte service, hvor færgepersonalet er venligt, opmærksomme – og også gerne giver et tip om en cykeltur på
øen, om en særlig smuk udsigt eller om de gode, nyfangede
rødspætter på øens kro.
En disciplin, der udføres på mange færger, men som Færgesekretariatet gerne vil være med til at sætte på dagsordenen med en række kurser i venlighed.
Færgesekretariatet har i samarbejde med bl.a. SIMAC
gennemført en række kurser om kommunernes objektive
rederansvar.

Planen er nu at udvide disse kurser med fokus på, hvordan
færgerne mere aktivt kan understøtte udviklingen af turismen
i det danske ørige.
Der vil i forbindelse med en række rådhusbesøg blive afholdt særlige kurser om branding af færgerne og såkaldte
”venlighedskurser” for personalet, hvor kundeservice vil være
i fokus.
Det første kursus forventes afholdt i begyndelsen af det
nye år i Aalborg for områdets færgeansvarlige m.fl.
Derefter vil der i løbet af året blive turneret til andre rådhuse i Jylland, på Fyn og Sjælland.

Driftsoptimering
Færgesekretariatet har netop etableret en såkaldt Batterigruppe, der dog også ser bredere på miljøvenlige
driftsformer. Emner for gruppen er blandt andet:
• Overordnede rammevilkår for batteridrift
• Aktuelle batterierfaringer
• Forsknings- og uddannelsesprogrammer
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Konkret ses der på en række hybridløsninger med eksisterende færger. Der er installeret målingsudstyr på
enkelte færger for at teste mulighederne for optimeret
sejlads og mindskning af energiforbrug.
En række navigatører er sendt på et særligt simulatorkursus hos de svenske færgeredere, som har haft
stor succes med såkaldt eco-shipping.

Afløserfærge
Der er nu designet et forslag til en første afløserfærge, ligesom der er udarbejdet finansieringsog organiseringsmodeller.
Afløserfærgen er til brug for medlemskommunerne i forbindelse med dokophold, vedligehold og reparationer og ved
eventuelt behov for yderligere kapacitet i spidsbelastningsperioder eller i forbindelse med events.
Der sigtes på levering i slutningen af 2019, og ideen indebærer – udover at sikre god betjening af øerne og være
forløber for lidt mere standardisering – at det vil give de danske værfter og underleverandører et større marked end blot
stykvis, individuel færgebygning.
Opgaven er nu at sikre kommunal opbakning til projektet,
ligesom det drøftes med myndighederne, hvordan projektet –

der er efterlyst af både regering og Folketing – kan fremmes
eventuelt gennem en indledende statslig garanti.
Projektet er også mere generelt formuleret medtaget i
Vækstteamet for Det Blå Danmarks anbefalinger, og i den
forbindelse vil det måske også være relevant at se på, om
en eventuel hel eller delvis statslig garanti i forbindelse med
opstarten kunne være med til at sikre projektets hurtige gennemførelse.
Færgesekretariatet planlægger umiddelbart efter årsskiftet
at indkalde til en lidt større anlagt konference, hvor alle stakeholders og andre interesserede får mulighed for at bidrage
med rådgivning og gode erfaringer til afløserfærgeprojektet.
Kommuner, der også ønsker at være med i projektet, kan
kontakte Færgesekretariatet for at høre nærmere om mulighederne.

Markedsføring og turisme
En af Færgesekretariatets visioner er at ”skabe værdi
med færgen”. Optimering og effektivisering af færgedriften har en naturlig grænse, og derfor må der
også ses på, hvorledes der kan skabes omsætning og
merværdi. Mange elementer – bl.a. turismefremme –
vil indgå i en sådan opgave, og derfor vil der i første
omgang gennem et arbejdsgruppeforløb blive præsenteret bud på, hvordan denne opgave bedst kan
løses. Det lille røde ø-pas er nu trykt i et oplag på
over 200.000 eksemplarer – også i engelsk og tysksprogede udgaver. Samtidig går vi også digitalt med

projekter og ser på, hvordan færgerne kan spille sammen med nogle af ø-ferieportalerne.
Færgesekretariatet støtter også projektet med at
udbygge ø-hop mulighederne i det Sydfynske øhav og
har været på studietur med de svenske færgeredere i
den stockholmske skærgård. Turismeindsatsen bliver
også et centralt emne i forbindelse med Færgesekretariatets deltagelse i Folkemødet på Bornholm 2018.
Endelig er der produceret en lille ultrakort turismefilm
om færgen, som start på ø-ferien.

Skabe værdi med færgen
Dette nye fokusområde for Færgesekretariatet skal
bygge videre på bl.a. de mange færgerelaterede
events, som medlemmerne gennem årene har gennemført.

Der er udarbejdet et idekatalog, som efter en første runde drøftelser med kommunerne og øerne hen
over vinteren vil blive fremlagt til bredere diskussion
i vores sektor.

Rammevilkår
Særlig Landevejsprincippet er centralt, og det har uden
tvivl været en stor succes med fremgang både i færgefarten og på øerne.
Opgaven er nu at få det fulde princip gennemført.
Ved den evaluering, som økonomi-og indenrigsministeren har indvilliget i at gennemføre allerede i år,
håber vi på at få foretaget de nødvendige justeringer.
Målet er, at alle overfarter kommer fuldt med og kan

tilbyde reducerede billetpriser til gavn særlig for turister og besøgende i øvrigt.
Herudover har Færgesekretariatet arbejdet med
forskellige forenklinger særlig i forhold til Søfartsstyrelsens regelsæt. Er faringen viser, at det ofte er muligt
at tilpasse reglerne nationalt, så de er mere smidige i
forhold til den lokale færgefart.

Ø-Færgerne / november 2017 / 5

indsatsområder

HOLBÆK:Forhandler
bedre priser
STRUER:
Procenter på flåder
På baggrund af Færgesekretariatets aftale med Viking får jeg procenter på service på flåderne, siger
Søren Adsersen, overfartsleder på Venøfærgen:
- Det er en god ide at kigge på alle aftalerne,
uanset om man vil bruge dem eller ej. Det har en
virkning, at man kender de priser, der er forhandlet
i de fælles indkøbsaftaler – og det skaber fokus på,
hvad man selv giver. Måske er der lokalpolitiske forhold, der gør, at man ikke skifter leverandør. Men
aftalerne kan i nogle tilfælde bruges til at forhandle
en bedre pris.

LOLLAND: Benyt
rabataftalerne!
Lollands Færgefart benytter sig af Færgesekretariatets rabataftale med Viking. Færgen Femøsund
har fået nye redningsflåder, som rederiet lejer, og
som kun skal til eftersyn hver 30. måned.
- Det giver en væsentlig besparelse. Vi skifter til
Viking-aftalen på de to andre færger til næste
år, lyder det fra overfartsleder Max Møller Christensen, der selv har været tæt på denne aftale.
Han glæder sig over, at ordningen – ud over besparelser – også betyder, at han kender udgiften
10 år frem:
- Jeg vil opfordre til, at flere går ind i samarbejdet
om fællesindkøb.

- Jeg bruger to af Færgesekretariatets indkøbsordninger – og tjekker altid, om der er en aktuel aftale, før
jeg køber noget til færgen, fortæller Lars W. Hansen,
overfartsleder på Orøfærgen:
- På baggrund af Færgesekretariatets rabatordning
med Viking Life Saving Equipment har jeg forhandlet
mig til en bedre pris på den samme service, som jeg
altid har fået. Desuden har jeg benyttet Færgesekretariatets indkøbsaftale med MariTeam a/s – Sikkerhedsudstyr og har fået rabat på pyroteknik.

ÆRØ: Jo flere vi
er, jo billigere
bliver det
For Ærøfærgerne har Færgesekretariatets aftale
med Viking Life Saving Equipment om redningsflåder været bedre end den, vi selv har kunnet
forhandle, og jeg har planer om se nærmere på
forsikringstilbuddet, siger Keld M. Møller, direktør
for Ærøfærgerne:
- Det er klart, at jo flere, der er med, jo bedre
bliver aftalerne.

Fællesindkøb
Færgesekretariatet har nu indgået en række rammeaftaler om bl.a. redningsmidler, skibsmaling, sikkerhedsudstyr, vikarordning, efteruddannelse, bookingsystemer, teknisk assistance og
juridisk rådgivning. Nogle af aftalerne benyttes af stort set alle medlemmerne og af associerede kommunale rederier, andre af ca. halvdelen, mens nogle kun bruges mere ad hoc. Der
er glædeligvis træk på alle aftalerne, der nu bliver suppleret med en dieselaftale for i første
runde et halvt dusin kommuner, en ordning for smøreolieindkøb samt for søforsikringer.
Endelig forventer vi snart at kunne tilbyde en platform for uniformer og arbejdstøj samt
for skibsreparation i relation til Færgesekretariatets dokningsmanual.
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KALUNDBORG:
Sparer på forsikring
Jeg er i dialog med Viking om flåder. Det er en god aftale, som jeg helt sikkert regner med at benytte. Jeg er ved at undersøge, om jeg skal skifte til helt
nye flåder med 36. måneders interval for eftersyn, lyder det fra Rune Nilsson,
overfartsleder på Sejerø- og Nekseløfærgerne:
- Herudover har vi i Kalundborg Kommune benyttet Njord Advokaternes
ekspertise inden for søfartsforhold. Dels omkring nogle moms-forhold og dels
til noget udbud.
- Og så har jeg for nyligt fået lavet et forsikringstjek igennem Færgesekretariatet. Forsikringsmægleren kunne umiddelbart tilbyde at sætte priserne 25
% ned – den endelige pris er ikke færdigforhandlet, men vi forventer at spare
nogle hundrede tusinde om året.

skaffer afløseren
Færgesekretariatet har indgået en samarbejdsaftale med JOB2SEA om en særlig afløser/vikarordning, hvor medlemmerne
kan ”leje” personale for kortere perioder, hvor der er akut
brug for afløsning.
Det drejer sig om skipper/styrmand, maskinfolk og skibsassistenter.
- Vi søger efter folk, der har færgeerfaring, og vi forsøger
at få afløseren frem til færgen i løbet af kort tid – naturligvis
afhængigt af situationen. Vi tager hensyn til specifikke krav til
uddannelse og overenskomst og lokalaftaler. Lønnen fastsæt-

tes i forhold til gældende overenskomst. Derudover kommer
der et gebyr til JOB2SEA, forklarer April Bennett, der er General
Manager i JOB2SEA.
Har du brug for en afløser, kan du henvende dig her:
Mobil: 31 76 74 44, mail: ab@job2sea.com,
web: www.job2sea.com
Find samarbejdsaftalen på Færgesekretariatets hjemmeside.

KALUNDBORG:
Afløser kom hurtigt
AABENRAA:
Vikar sidste sommer
- Jeg benyttede JOB2SEA’s vikarordning sidste sommer, fortæller overfartsleder Peter Pihl Espersen fra Barsøfærgen.
Samarbejdet gik fint, dog med lidt begyndervanskeligheder:
- Det er vigtigt, at man kontakter vikarbureauet, hvis
der sker en hændelse (fravær, uheld eller lign.), da det er
gennem bureauet, der skal komme en afløser. At forsøge
at løse problemet på egen hånd kan ende i endnu flere
udfordringer.
- For et lille færgeri som Barsø Færgefart – med et begrænset budget – er der vigtigt at tænke over længden af en
afløsning, da gebyret for en vikar kan komme til at belaste
budgettet uforholdsmæssigt meget.

Jeg har brugt vikarordningen én gang med et godt
resultat, siger Rune Nilsson, overfartsleder på Sejerøog Nekseløfærgerne.
- Der kom en person med de rigtige papirer ift.
lovgivningen, så vi kunne sejle. JOB2SEA klarede alle
aftaler og udregnede løn, overenskomst osv., det var
enkelt for mig. Men det er klart, at man ikke kan nå at
oplære personen i alle de andre ting, der hører med til
arbejdet. Det ideelle ville være, at der var en pulje af
folk, som havde kendskab til øfærger og som kunne
trækkes på af alle 18 kommuner, der driver færger.
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landevejs princippet

LANDEVEJSPRINCIPPET virker - men skal justeres før vi er helt i mål.

Vi ser frem
til justering
Vi har allerede opnået at få vinterperioden med, fået momskompensation og øget adgang til lokal optimering, når der er flere
operatører, men det er vigtigt at fastholde, at Landevejsprincippet
endnu ikke er fuldt udfyldt rent tilskudsmæssigt.
For nylig har Færgesekretariatet sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer og Småøernes Færgeselskaber haft møde
med Økonomi-og Indenrigsministeriet, hvor en første evaluering
af ordningen blev påbegyndt som forløber for den egentlige evaluering, ministeren har stillet i udsigt inden årsskiftet.
Konkret havde vi drøftelser om de eksempler, hvor tilskuddene
ikke virker helt optimalt.

SEJERØ/
NEKSELØ:
Fulde færger
LANDEVEJSPRINCIP: På Sejerø- og Nekseløfærgen har vi benyttet midlerne til nedsættelse af billetpriserne på udvalgte
dage. Vi har en ret sløj tirsdag, og der har vi forsøgt med
billige billetter, dog uden væsentligt resultat. Så nu har vi den
erfaring, siger Rune Nilsson, overfartsleder på Sejerø- og Nekseløfærgerne:
- Anderledes populært har det været, at vi har gjort overfarten gratis i forbindelse med nogle udvalgte events på øerne
blandt andet ø-dag, åbning af en golfbane og danmarksmesterskab i fiskeri fra stranden, det har givet fuld færge. Vi har
også gratis sejlads til Sejerøs julemarked – der forventer vi
også, at færgen er fuld.
Nu har vi eksperimenteret – og næste år har vi lagt os fast
på en generel nedsættelse af taksterne i de perioder, der er
fastlagt. Det er nemmere at formidle. Og man kan da også
stille spørgsmålstegn ved, hvem ordningen skal være til glæde
for. En fuld færge til et arrangement er fint for dem, hvor
gæsterne lægger pengene – men der er jo tale om endagsturister. Når priserne generelt sættes ned, er det til glæde for
sommerhusgæster og besøgende. Det prøver vi næste år. õ
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Med udgangspunkt i fire repræsentative overfarter kunne det
konkluderes, at 20 DKK minimumsgrænsen for støtte reelt gør
det umuligt at opnå det fulde Landevejsprincip.
Samtidig er de statistiske indberetninger om passagerantal
ikke tilstrækkeligt præcise, og det tyder på, at embedsværket er
indstillet på at se på disse forhold i forbindelse med evalueringen.
Særlig den positive turismeeffekt kan fremføres, men der må
også ses på bosætning etc. på den lidt længere bane.
Færgesekretariatet vil se på de forskellige modeller og finde
en status på, hvor langt de enkelte kommuner er i forhold til Landevejsprincippet, så man forhåbentlig kan sikre en bedre fordeling
frem mod indførelse af det fulde princip. õ

BARSØ: Skubber
til udviklingen
LANDEVEJSPRINCIPPET har betydet rigtig meget for den lille ø
Barsø, fortæller Peter Pihl Espersen, der er overfartsleder på Barsøfærgen.
Færgeriet har kunnet sætte priserne ned, så en voksen retur
koster 10 kr., og børn kommer over for 5 kr.
- Vi har sejlet rigtig mange ekstra afgange – også mange flere
end før Landevejsprincippet. Der er især skoleklasser, busselskaber og daginstitutioner, der igen har fået råd til at besøge Barsø.
På øen – hvor der kun er 17 fastboende – har den større
tilgang af besøgende givet mulighed for at åbne en sommercafe. Den åbnede i sommers, og der er planer om at åbne igen
til næste år.
Her ud over er der flere initiativer på vej, som det endnu er
for tidligt at afsløre.
- Der er ingen tvivl om, at det er Landevejsprincippet, der har
skubbet på udviklingen, siger Peter Pihl Espersen. õ

BRÆNDSTOF: Flere og flere af Færgesekretariatets medlemmer er
interesserede i at deltage i et samlet EU-udbud af levering af brændstof.

Samarbejde
giver lave oliepriser

Keld M. Møller, direktør, Ærøfærgerne.

I

de seneste tre år har færgeselskaberne på Ærø og
fra Kalundborg og Slagelse samarbejdet om et fælles
EU-udbud af færgernes brændstof.
- Vi er nu gået i gang med nyt udbudsmateriale,
og vi har derfor forhørt os, om der er flere færgeselskaber, der ønsker at være med; og yderligere tre
kommuner har nu meldt sig, og der er to, som afventer.
Hvis der er flere færgerederier, der gerne vil være med, er det
fortsat muligt, siger Keld M. Møller, der er direktør for Ærøfærgerne og med i den styregruppe, der arbejder med brændstofaftalen. Han fortæller:
- Samarbejdet imellem de tre kommuner startede et år før,
Færgesekretariatet fik adresse hos Ærøfærgerne i Ærøskøbing.
De tre kommuner har et årligt forbrug på 5,1 mio. liter, hvoraf
Ærøfærgernes andel er på 3,4 mio. liter olie, så vi havde i forvejen
mulighed for at forhandle en god aftale. Vi aftalte med Færgesekretariatet, at medlemsrederierne kunne komme med i aftalen,
og det vil i de fleste tilfælde kunne betale sig at være med.
Ud over den store mængde er færgerne gode kunder for
olieselskaberne, fordi forbruget er jævnt, og leverancerne kan
planlægges uge for uge – lige bortset fra dokningsperioder.
Lave priser
- Samarbejdet er skruet sådan sammen, at vi på Ærøfærgerne beskriver olietyper, energiindhold og Platts notering, mens Kalundborg og Slagelse Kommuner leverer ekspertisen omkring udbud
og EU-regler. Og alle deltagere får tilbud om brændstof til gode
priser. Det er fint at være flere sammen, noterer Keld M. Møller.
Køreplanen er fuldstændig fastlagt. De medvirkende færgeselskabers olieforbrug bliver lagt sammen – og leverancen bliver
udbudt i et EU-udbud for de næste tre år – plus et års option.
- I sidste udbud var der to typer olie; i det nye vil der være tre
typer, så alle er dækket ind.
Desuden vil vi have tilbud på en ny type diesel, der praktisk
talt er svovlfri og som har meget lavt indhold af NOx og afgiver
meget få partikler. Vi håber, at det på et tidspunkt kommer i
marineudgave, det vil være et pænt skridt imod miljøforbedringer.
Vi skriver det ind i udbuddet, så der er mulighed for at skifte,
siger Keld Møller.

Point of no return
Når udbudsmaterialet er færdigt, får vi fuldmagt fra hvert enkelt
af færgeselskaberne til at sende udbuddet ud på deres vegne,
og det er så ”point of no return”, forklarer Keld M. Møller og
understreger, at der dog er en garanti:
- Hvis tilbuddet ikke er billigere end SKI-aftalen, tager vi det
ikke. Men det eksisterende tilbud har ligget pænt under SKIaftalen de seneste tre år.
Keld M. Møller tilføjer, at der kan komme ekstra leveringsudgifter på til det enkelte færgeselskab – afhængigt af tidspunkter
for levering og geografi.
Tilbuddet tager udgangspunkt i det hollandske S&P Global
Platts’ noteringer, der internationalt følger prisudviklingen på
daglig basis og offentliggør ”dagens pris”. Hertil lægges et fast
beløb, der udgør omkostninger for leverance og olieselskabets
avance. Så færgeselskaberne kan løbende holde øje med prisen.
Find oplysninger her: platts.com
- Herudover kan hvert enkelt færgeselskab vælge at tegne en
forsikring, der kurssikrer imod prisudsving – det har Ærøfærgerne
gjort i perioder, så er der ro om det, og budgettet er sikret, forklarer Keld M. Møller. õ

- Hvis alle medlemsrederierne under Færgesekretariatet kommer
med i samarbejdet, lyder et skøn på, at vi ville komme op på
rundt regnet 6 mio. årlige liter tilsammen – plus Ærøfærgernes 3,4
mio. liter – det ville være interessant, specielt når man tæller forbruget sammen over fire år. Men der kan naturligvis være lokale
grunde til, at nogle færger ikke kan være med, lyder det fra Keld
M. Møller, direktør for Ærøfærgerne.
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E ven t s

Stærkt

BRAND

TURIST MANAGER: Det Sydfynske Øhav er en lille destination
med et fantastisk stærkt brand
– på linje med Skagen.

Ø-hop har fået fantastisk eksponering, det
har taget folk med storm, og ø-hop og øpasset underbygger hinanden. Øerne er et
brand i sig selv, og de er pr. tradition gode
til at råbe højt. Jeg er overbevist om, at
eksponeringen af ø-hop er en væsentlig
årsag til, at vores kommune ikke har haft
nedgang i overnattende – som der har været andre steder, lyder det fra Mads Rye
Sletbjerg, turist manager Faaborg Midtfyn
Kommune:
- Husk på, ø-hopfærgen kan kun tage
12 passagerer. Men den gode pressedækning betyder, at folk kommer herned – og
hvis der ikke er billetter på ø-hop færgen,
tager de en almindelig færge ud til en af
øerne eller tager en overnatning. Fx er der
en lille nystartet cafe på Lyø, som kun har
pizza og Gin & Tonic på menuen, de har
haft udsolgt hele sommeren.
Faaborg og Svendborg deles
Det er Svendborg Havn, der har stået for
logistikken omkring færge, sejlplan og
bookingsystem, mens Faaborg Turistbureau primært har stået for markedsføring
og PR. Og som Mads Rye Sletbjerg siger:
Vi var heldige at lancere ø-hop på ”en stille
dag i verden” – så det kom med i DR-ny-

Ø-hop pressetur, Poul Husted, Politiken tv., Hanne Højberg, Søndag Familie Journalen i midten og Mads Rye Sletbjerg, Visit Faaborg th. Fotograf: Jørn Ungstrup
hederne. Et lille budget til PR – men med
en stor effekt. En pressetur gav flere gode
artikler i bl.a. Politiken, Ugebladet Søndag
m.fl., og der er allerede flere i avisernes
pipeline til det kommende forår. Det har
helt klart været en succes, det har virket.
Håber på flere kommuner
Som aftalen er nu, er det Svendborg og Faaborg Midtfyns øer, der er med i ø-hoppet.
- Jeg håber, at Ærø og Langeland går
med, lyder det fra Mads Rye Sletbjerg.
Hans vision er et ”metro-kort” over hele
øhavet, hvor der er transport fra fastlandet
til øerne og mellem de enkelte øer. Det gør
det nemt for turister at komme rundt, og

vil få øhavet til at fremstå som en samlet
destination.
- Som det er nu, deler to medvirkende
kommuner udgifterne til ø-hopprojektet,
hvis der er flere kommuner med, er der
også flere til at deles om udgifterne.
Mads Rye Sletbjerg håber meget på,
at ø-hop projektet kan binde vandreruten
”Øhavsstien” sammen på strækningen
mellem Langeland og Ærø - evt. over
Strynø. Lige nu er ruten blevet afbrudt,
fordi der ikke er nogen færge fra Marstal
til Rudkøbing.
- At få de sidste øer med i projektet og
binde flere sammen er noget, vi gerne vil
se på her i vinter. õ

Ø-hop - succes
I år er ø-hop konceptet udvidet
med en hurtigtsejlende færge, der
har sejlet fra ø til ø i Det Sydfynske Øhav.
Efter stor efterspørgsel og succes med
ø-hopskonceptet i 2016 har Svendborg
Havn i samarbejde med Faaborg Havn/
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Øfærgen, Visitfaaborg, Naturturisme I/S
og Svendborg Event igen i år valgt, at det
skulle være muligt at komme på ø-hop i
Det Sydfynske Øhav.
- Vores motto har været ”5 øer, 4 færger”. Vi har formået at sammenbinde
øerne Avernakø, Lyø, Drejø, Skarø og
Hjortø og gjort det muligt for ø-hopperne
at sejle på tværs af kommunegrænserne

uden at skulle ind til fastlandet og skifte
afgangshavn, fortæller Maria Sigvard, maritim administrator på Svendborg Havn.
Bookingportal
Fåborg III, Højestene, Hjortøboen og det
nyeste skud på stammen, Sea Hawk, har
sejlet mellem øerne hele dagen, så ø-hopperne har kunnet være lidt mere fleksible

i deres planlægning af et ø-hop og ikke
har været helt så afhængige af faste tidspunkter.
- Vi har dog stadig opfordret til, at man
booker plads, så vidt det er muligt, siger
Marie Sigvard og fortsætter:
- Vi har udviklet en ny bookingportal
med information om øerne og de muligheder, der er for turisterne. På den måde
har vi kunnet give ø-hopperne en bedre
oplevelse, og de har kunnet besøge alle
5 øer på én dag og stadig haft mulighed
for at nå at spise frokost eller aftensmad
på et af de hyggelige spisesteder, øerne
kan tilbyde.
Planen er for nuværende, at ø-hop
fortsætter til næste år, evt. også med flere
medvirkende kommuner.
Færgesekretariatet har støttet op om
ø-hop projektet.õ

Katamaranen SEAHAWK sejlede
på tværs af øerne i Det Sydfynske
Øhav i år – med 25 knob var det
nemt at komme fra ø til ø for øhopperne.

Orøfærgen:

10 aftenture på Isefjorden
Igen i år har Orøfærgen udbudt sommercruise på fjorden. Turene er på to
timer og ligger om aftenen i en pause
mellem to almindelige overfarter.
- Det har været lidt dårligere i år end
sidste år – vi har haft mellem 400 og
500 passagerer på cruise. Formentlig
fordi vejret har været dårligere end sidste år, siger overfartsleder Lars W. Hansen. Han tilføjer, at turene trods alt har
givet et lille overskud.

Populært
I løbet af sommeren har vi afholdt seks
cruiseture med Nekseløfærgen. De fire
var dagscruise og to var aftencruise,
fortæller overfartsleder Rune Nilsson
fra Nekselø- og Sejerøfærgen.
- Vi oplevede stor tilslutning, pladserne blev revet væk.
Den feedback, vi har modtaget fra
passagerne, har været virkelig positiv.
I skrivende stund har vi allerede mod-

Første år var der mange lokale med
på turene; nu er det turister, mange fra
sommerhuse og fra de to lokale campingpladser.
- Det er ekstra arbejde for besætningen, men det er sjovt at sejle med
100 glade turister. Og hvis du skal sejle
ø-færge, skal du have et servicegen, understreger overfartslederen. õ

cruise

taget henvendelse på forudbestilling til
næste års cruise, og chefskipper Jesper
Schwartz er i gang med at udvikle konceptet til 2018 sæsonen.
Cruiset tager 3-4 timer og indeholder en sejltur rundt i Sejerøbugten
langs kysten og en rund-sejling om
Nekselø. Rent økonomisk har vi haft et
lille overskud. õ
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Fokus på
udvikling,
service og
økonomi
- Færgesekretariatets opgaver er ganske
omfattende og kan minimum deles i to
meget forskellige områder. For det første
det operationelle plan, der handler om at
hjemtage de gevinster, der ligger i at koordinere på tværs af færgerne fx i forhold
til fælles indkøb af brændstof, fælles uddannelsesforløb og lignende.
- Den anden handler om at tænke
øfærgerne ind i en større sammenhæng
med turisme, erhvervsudvikling og bosætning på øerne og i yderområderne.
- Begge dele er vigtige. Men det er
særligt den anden del, jeg har mulighed
for at byde ind på, lyder det fra Færgesekretariatets nye styregruppemedlem,
Torben Præstegaard Jørgensen. Til daglig
er han teknisk direktør i Svendborg Kommune og har det overordnede ansvar for
Skarø-Drejøfærgen og for den lille færge,
Hjortøboen.

Torben Præstegaard Jørgensen er
nyt medlem af Færgesekretariatets
styregruppe. Til daglig er han
teknisk direktør i Svendborg Kommune og har det overordnede
ansvar for Skarø-Drejøfærgen og
for den lille færge, Hjortøboen.
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God service
- Turisme, erhverv og bosætning hører
også ind under min ”butik’” Da vi samtidig har færgerne, er det naturligt at tænke
færgedrift i sammenhæng med vækst og
udvikling på øerne. Arbejdet med ø-hop er
et rigtigt godt eksempel på samtænkning
af færgedrift og turisme. Vi koordinerer
sejladsen mellem øerne og giver derved
turisterne mulighed for at tilrettelægge en
tur, hvor de besøger flere øer. Det giver
omsætning på øerne, – og så er det en
god fortælling, der kommer langt ud.
God service er et andet af Torben P.
Jørgensens fokusområder:
- Det er afgørende, at de, der sejler
færgerne og har kontakt til passagererne,
både sørger for en sikker overfart og
samtidig i kontakten med passagererne
”sælger” øerne og de oplevelser og muligheder, der venter forude. Ø-færgernes

Færgefart er ikke alene et spørgsmål om sikker drift og økonomi,
ø-færgerne spiller også en vigtig
rolle for bosætning, erhverv og turisme. Derfor er kundeservice en
vigtig del af arbejdet på færgen,
siger Torben Præstegaard Jørgensen, der er nyt medlem af Færgesekretariatets Styregruppe.

opgave er således ikke bare at fragte folk
ud til øen. Færgeturen er en væsentlig del
af den samlede oplevelse.
Økonomisk udfordring
Endelig peger han på økonomien som en
stor udfordring.
- Det er naturligvis forskelligt fra kommune til kommune, men færgerne er de
fleste steder en stor udgiftspost. Og hvis
vi har ambitioner om at udvikle turisme og
bosætning på øerne, kræver det formentlig større fleksibilitet i færgedrift, end vi har
i dag, siger Torben Præstegaard Jørgensen
og peger på, at ideerne, modet og ambitionerne er der, men pengene mangler …
måske. Men hvis vi går all in, kan det være,
at de dukker op fra EU, fonde eller andre
udviklingsmidler. õ

BOOKING

BOOKING: Tunøfærgen har fået nyt bookingsystem, og efter lidt mere
end et år er meldingen helt klar: det er godt, der er alle de funktioner,
vi har brug for – og det virker.

Det virker!
I oktober 2016 bestilte Tunøfærgen et
nyt bookingsystem ved Team Booking på
Læsø, og som skibsfører på færgen, Christian Laursen Vig, siger:
- Vi fandt den rigtige leverandør, han
havde allerede udviklet systemet i samarbejde med Ærøfærgerne.
- Vi var så heldige, at Team Booking
i mellemtiden var begyndt at samarbejde
med BEAS – hvor vi har købt vores billetsystem – så de to økonomisystemer er nu
kørt sammen.
Ca. en måned efter – i november 2016
– var systemet så langt, at det kunne testkøres, og den 5. december blev det taget
i brug.
Mange funktioner
Med det nye system kan man i store træk
”alt”– når man booker over nettet.
Det er muligt at booke til biler, trailere,
traktorer, børn, hunde, cykler og camplet.
Øboer kan booke sig ind som ’øbo’ og
pladsbestille uden at betale.
- Det er ført ind i systemet, at der altid skal være plads til en ambulance, og

hvis vi ved, at der ikke skal en ambulance
med, kan vi fra besætningens side gå ind
og booke ekstra, forklarer Christian Laursen Vig.
Når kunden har booket, modtager han/
hun en mail med et betalingslink og et link
til Kundens Side.
Her er det muligt at ændre billetten,
og skulle man fortryde helt, kan man blot
annullere, og så sender systemet pengene
tilbage til betalingskortet.
Besked om aflysninger
Endelig kan systemet sende en sms til alle
passagerer, der har booket plads på en bestemt afgang, hvis færgen er forsinket eller
afgangen er aflyst.
- Vi har lige bestilt et lignende bookingsystem til campinghytterne på Tunø, og
vi overvejer at lægge dem sammen i en
Tunø-portal, så turisterne kan booke færge
og hytte samme sted, fortæller Christian
Laursen Vig og tilføjer, at systemet har
mange flere funktioner:
- Dem har vi bare ikke fundet frem til
endnu. õ

Vi er rigtig glade for det nye bookingsystem.
Det tog naturligvis et stykke tid at få det kørt
ind. Men nu kører det – og det er mit skøn, at
det har taget ca. halvdelen af opringningerne til
færgen. Så kan vi bruge den tid til noget andet,
lyder det fra Christian Vig Laursen, skibsfører på
Tunøfærgen.

FAKTA
• T eam Booking udvikler i øjeblikket i
samarbejde med Ærøfærgerne en helt
ny intuitiv online booking, som forventes i drift primo 2018. Den nye onlinebooking vil herefter være tilgængelig for
alle Team Bookings færgekunder.
• T eam Booking systemet indeholder et
rabatkodesystem, hvor passagererne online køber et værdikort med kode, som
efterfølgende anvendes som betaling
ved online booking af billetterne. Rabatten kan individuelt tilpasses den enkelte
billet/sæson.
• T eam Booking har en samarbejdsaftale
med Færgesekretariatet, ring til Færgesekretariatet for nærmere detaljer.
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medlemstilbud

Advokathjælp
Njord Law Firm har indgået en samarbejdsaftale med Færgesekretariatet om løbende juridisk bistand inden for færgerelaterede
spørgsmål. Samarbejdsaftalens formål er at sikre medlemskommunerne nem adgang til løbende juridisk rådgivning samt at sikre de
juridiske rammer omkring Færgesekretariatet projekter – herunder
fælles indkøb og stordrift samt udviklingen af en afløserfærge.

Njord Law Firm fandt det naturligt at indgå en fast samarbejdsaftale med Færgesekretariatet – et samarbejde vi i Njord Law Firm
er meget glade for, siger advokat Christian Benedictsen-Nislev fra
NJORD Law Firm.

F

ærgesekretariatet har
indgået aftale med Njord
Law Firm om juridisk bistand inden for færgerelaterede spørgsmål.
Njord Law Firm er eksperter i maritime spørgsmål og bistår Færgesekretariatet med bl.a. leverandørkontrakter,
afløserkontrakter og baggrundsmateriale vedr. afløserfærgen.
Der er indgået aftale om et medlemstilbud, hvor medlemmer gratis kan
ringe/maile til Njord Law Firm med et
spørgsmål. Erfaringsmæssigt kan advokaterne svare direkte på 90 % af
spørgsmålene. Er der brug for yderligere
hjælp, fx gennemgang af dokumenter/
kontrakter etc., er der indgået aftale om
en rabatordning for medlemmerne.
STOR EKSPERTISE
- Hos NJORD Law Firm, har vi stor
erfaring med at rådgive rederier, vejtransportører, lufttransportører, havne-
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virksomheder, offshore-virksomheder,
logistikvirksomheder og speditionsfirmaer mv. Særligt i vores rådgivning til
logistik- og offshore-virksomheder er vi
vant til at arbejde i et krydsfelt mellem
flere forskellige juridiske områder, hvor
der skal tages hensyn til såvel interna-

tionale/nationale offentligretlige og privatretlige regler.
Kommunal færgedrift er kendetegnet ved at ligge i et sådant krydsfelt, idet
kommunernes færgeafdelinger dagligt
skal forholde sig til drift af havne, passagerforhold, offentlig regulering fra
Miljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen, foruden udbudsretlige, ansættelsesretlige,
konkurrenceretlige, og selskabsretlige
problemstillinger.
For at nå dette mål er det nødvendigt at orientere sig og navigere i det
politiske og lovgivningsmæssige landskab.
BRANCHE-AKTØRER
Hos NJORD Law Firm har vi stor erfaring
med at bistå brancheaktører, fx ved at
komme med forslag til ny regulering
inden for et særligt fagområde. Et eksempel er, da NJORD Law Firm hjalp
den danske vejtransportbranche med
at udarbejde de nyligt vedtaget køreog hviletidsregler. Et andet eksempel
er NJORD Law Firms engagement i
at få vedtaget særlige regler og standardbetingelser for brugen af droner i
offshore-branchen.
Vi håber, at Færgesekretariatet også
kan drage nytte af disse kompetencer
hos NJORD Law Firm.
- Njord Law Firm har tidligere rådgivet Færgesekretariatet om leverandørkontrakter, havneafgifter, ansættelsesforhold og udbudsret. Desuden bistår vi
i øjeblikket Færgesekretariatet med de
juridiske aspekter af udviklingen af den
nye afløserfærge.

Få hjælp til:
• De særlige udbudsregler, der gælder ved færgedrift; drift af ø-færger
er ikke underlagt alle udbudsregler.
• Ansættelsesret – ansættelseskontrakter, afskedigelser mv.
• Forsikringsspørgsmål/forsikringssager.
• Miljøregulering med relevans for færgedrift.
• Tekniske forskrifter/regulering fra Søfartsstyrelsen.
• Njord Law Firm er tillige til rådighed, hvis der er brug for yderligere
hjælp, fx gennemgang af kontrakter, juridisk sparring om udviklingsprojekter, spørgsmål til havnevirksomhed mv.
• Samarbejdsaftalen ligger på Færgesekretariatets hjemmeside

Formålet med afløserfærgen er bl.a.,
at den skal kunne indsættes under
dokningsperioder, ved andre driftsforstyrrelser samt ved kapacitetsmæssige
udfordringer i de enkelte overfarter.
Samtidig skal der afsættes sejltid til
forsknings- og udviklingsprojekter i
relation til færgen, så man på sigt kan
udvikle det standardkoncept, som øfærgerne fremover skal baseres på for
at opnå den bedst mulige stordrift.
AUTONOME FÆRGER
Der er stort fokus på udviklingen af
autonome skibe for tiden. Generelt beskæftiger man sig med to typer fartøjer:
Fjernstyrede fartøjer (ROV) og selvstyrende fartøjer (AV). Baseret på de nuværende teknologiske tendenser er det
sandsynligt, at ROVs vil blive færdigudviklet og klar til produktion i 2030, mens
AVs ligger længere ude i fremtiden.
På nuværende tidspunkt testes autonome skibe både i Trondheimfjorden og
i Storfjorden i Sunnmøre i Norge.
Det må også forventes, at Danmark
i løbet af de næste år vil operere med
ubemandede/autonome færger.
Den 1. juli 2017 trådte en ændring i
færdselsloven i kraft, der gør det muligt
at udføre forsøg med selvkørende biler
– og det er blot et spørgsmål om tid, før
lignende forsøg vil kunne blive udført
med færger. Erhvervsministeren har allerede gjort det klart, at man med ny
lovgivning vil bane vejen for autonome
skibe i danske farvande, og at man har
som mål, at der skal være autonome
skibe i danske farvande inden 2020.
Der er dog behov for international
lovgivning, før førerløse skibe på vandet
kan blive en realitet. Danmark er et af
de lande, der er gået i spidsen for at
sikre en sådan international regulering
gennem den internationale maritime
organisation (IMO).
Hos NJORD Law Firm glæder vi os til
at gå fremtiden i møde med Færgesekretariatet og udnytte de teknologiske
fremskridt til at skabe mest mulig værdi
for Færgesekretariatets og dets medlemmer. õ

”Flere ø-kommuner kan opnå en mere effektiv, omkostningsbevidst og driftssikker færgesejlads ved i højere grad at samarbejde med andre ø-kommuner og Færgesekretariatet,” påpeger
Statsrevisorerne efter besøg på tre småøer.

V

i må konstatere, at Statsrevisorerne helt grundlæggende er
tilfredse med det, de har set og erfaret ude på Strynø, Lyø
og Avernakø og også har bemærket værdien af et tæt samarbejde om færgedriften, siger Færgesekretariatets leder, Jan
Fritz Hansen. Han deltog, da Statsrevisorerne besøgte de tre
øer den 20. og 21. september, hvor de blev grundigt orienteret om tilskudsordninger – blandt andet LAG- og FLAG-ordningen, tilskud til færgedrift og
færgeinvesteringer og ø-kommunernes vilkår og udfordringer. Programmet
omfattede blandt andet oplæg fra Langelands og Faaborg-Midtfyns kommuner, Sammenslutningen af Danske Småøer og Færgesekretariatet.
Afgørende betydning
På øerne besøgte Statsrevisorerne en række projekter, som er støttet af tilskud
fra Erhvervsstyrelsen, EU og Økonomi- og Indenrigsministeriet.
”Med besigtigelsen har Statsrevisorerne fået et godt indblik i, hvilken afgørende betydning tilskuddene har haft for småøernes helårsbeboere, erhvervs- og kulturliv samt turisme. Vi så fx projekter, der havde fået tilskud til
fortsat drift af købmandshandel, tilskud til havne og skoler, tilskud til kulturog forsamlingshuse mv.,” skriver Statsrevisorernes formand, Peter Larsen, i
en efterfølgende orientering til blandt andet økonomi- og indenrigsminister
Simon Emil Ammitzbøll og erhvervsminister Brian Mikkelsen.
Orienteringen fortsætter: ”Statsrevisorerne har på den baggrund bl.a.
noteret sig, at tilskud til nedsættelser af færgetakster for godstransport, biler og passagerer har haft en positiv effekt især på erhvervsliv
og turisme.
At flere ø-kommuner kan opnå en mere effektiv, omkostningsbevidst
og driftssikker færgesejlads til og fra småøerne ved i højere grad at
samarbejde med andre ø-kommuner og Færgesekretariatet om fx fælles indkøb mv.
At Småøerne modtager tilskud fra en række forskellige ministerier og ordninger, men at det ikke er helt klart, hvilken myndighed der sikrer koordinationen og et samlet overblik over tilskuddene.” õ
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Positivt besøg

lollands færgefart

3 i én
LOLLANDS FÆRGEFART: Danmarks største ø- færgerederi til småøer
betjener tre øer. Her er sikkerhed sat på dagsordenen – og en flowmåler skal medvirke til dieselbesparelser.

M

ed tre færger til tre øer, 45 ansatte og afgange fra to havne på Lolland er der en del
stordrift i rederiet Lollands Færgefart. Fx er
der to en halv ansatte til at tage sig af al administration, overfartslederen, en bogholder
og en halvtidsansat kontormedarbejder. Overfartsleder Max Møller Christensen tager sig af driften sammen med seniorskipperne.
- Puslespillet om næste års fartplaner er lige ved at gå op,
tilpasset Movias nye bustider. Der er taget hensyn til skolebørn,
pendlertrafik, færgens pauser, øvelser, bunkring, erhvervslivet på
øerne og fartplanen på Tårs-Spodsbjerg færgerne – på tre forskellige færgeruter, opremser Max Møller Christensen.

Dieselbesparelser
På Femøsund er der her i 2017 installeret flow-målere, der time
for time måler og registrerer færgens olieforbrug – differentieret
i hovedmotor, hjælpemotor og oliefyr og pr. sømil, færgen sejler.
Softwaren gemmer data.
- Det betyder, at vagthavende hele tiden kender færgens forbrug og kan arbejde på brændstofbesparelsen ved, at vi f.eks.
sejler hurtigere på dybt vand og langsommere på grundt vand.
Dermed kommer færgen over på den samme tid, men med et
lavere brændstofforbrug.
- Mit mål er, at vi sparer minimum 15 % på færgens brændstofforbrug svarende til en besparelse på ca. 40.000 liter, når det nye
sejladsmønster med differentierede hastigheder efter vanddybder
er kørt ind, lyder det fra Max Møller Christensen.
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Lollands Færgefart sejler både fra Kragenæs og fra Bandholm.
Når besætningen er blevet fortrolig med flowmålingerne, vil
han iværksætte en konkurrence om, hvem der kan bruge mindst
brændstof:
- Det er klart, at der er mange forhold, der spiller ind – vejr,
vind, strøm, og om man fx er blevet forsinket ved afgang. Så det
er ikke et værktøj til at se, hvem der bruger mest olie. Men jeg
håber, der kan gå lidt sport i at spare diesel, og at vi stille og roligt kan indarbejde nogle nye rutiner for hastighed, understreger
overfartslederen.

Flowmåleren er et pilotforsøg under Færgesekretariatet, der
både har udviklet og betalt for den. Planen er, at forsøget skal
evalueres efter et halvt års drift.
Landevejsprincippet
- Øboerne er glade for Landevejsprincippet, men Lollands Færgefart har ikke kunnet måle de helt store udsving i billetsalget
på baggrund af de billigere billetter. De fleste turister kommer i
sommerperioden, hvor der ikke er Landevejsprincip, lyder det fra
Max Møller Christensen, der tilføjer, at øboerne ikke har taget
bolden op og lavet arrangementer i skuldersæsonen.
Helt konkret er billetpriserne nedsat med 25 % fra 7. august
og efterårsferien med, så er beløbet brugt.
Og som overfartslederen udtrykker det: ”Vi er rigtig glade for
det tilskud, vi får, og vi prøver at bruge det så godt som muligt.
Men jeg håber da på, at der kommer en ny beregningsmodel,
så vi – som landets største ø-færgerederi med tre færger – får
mulighed for at nedsætte billetpriserne lige så meget, som de
gør i resten af landet.”
Lurepasser på batterier
- Vi træder lidt vande, når det kommer til batteridrift. Færgen til
Fejø kunne måske være aktuel, men jeg venter på, at batterierne
bliver billigere og får højere kapacitet. Ellers tror jeg ikke på, at
investeringen kan hentes hjem – over fx 10 år.
Vi ser i øjeblikket på ”hoteldriften” – altså om strømforbruget
om bord kan ændres til hybrid. Men her er konklusionen, at investeringen vil være for høj. Vi har i forvejen landstrøm om natten.
- Jeg lurepasser lidt og ser, hvad der virker, og hvad der kan
betale sig.

Femøsund og Askø-færgen er over 20 år gamle, så der skal vi
ikke lave de store ændringer og investeringer på dette område.
Men når vi på et tidspunkt skal ud og bygge nye færger, vil det
være oplagt med en el- eller hybridløsning, siger Max Møller
Christensen.
Benyt rabataftalerne!
Lollands Færgefart benytter sig af Færgesekretariatets rabataftale
med Viking. Færgen Femøsund har fået nye redningsflåder, som
rederiet lejer, og som kun skal til eftersyn hver 30. måned.
- Det giver en væsentlig besparelse. Vi skifter til Viking-aftalen
på de to andre færger til næste år, lyder det fra Max Møller Christensen, der selv har været tæt på denne aftale. Han glæder sig
over, at ordningen – ud over besparelser – også betyder, at han
kender udgiften 10 år frem.
- Jeg vil opfordre til, at flere går ind i samarbejdet om fællesindkøb, siger overfartslederen. Han peger på, at dieselfiltre, smøreolie og arbejdstøj kunne være nye områder for fælles aftaler.
Sikkerheden optimeret
I løbet af de seneste to år har Lollands Færgefart optimeret sikkerhedsarbejdet; det giver sig udslag i, at antallet af punkter ved
Søfartsstyrelsens audit af ISM er gået væsentligt ned til ”næsten
ingen” – og ros fra Søfartsstyrelsen.
- Helt konkret opfordrede jeg til, at alle læste vores ISM og til
at indgive nearmiss- og hændelsesrapporter. Antallet af rapporter
er steget fra 0 til, at vi nu har modtaget 50 rapporter de sidste to
år, fortæller Max Møller Christensen.
Overfartslederen, rederiets DP (Designated Person) og seniorskipperen giver deres kommentarer som respons på rapporterne,

På det lille kontor i Kragenæs er der ansat 6 flexjobbere, der
tager sig af billettering. Gerda Wael er ansat som kontormedarbejder og tager sig af en del administrative opgaver.
Det er planen i løbet af det næste år at samle hele administrationen i Kragenæs med en ny bygning, hvor der også skal
være billettering af køretøjer.
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God service bruger
vi ikke her – kun
fantastisk service.”

der sendes ud til hele besætningen. Flere af rapporterne har medført, at procedurerne er blevet ændret.
Som en del af sikkerhedsarbejdet holder færgerne en årlig
beredskabsøvelse sammen med beredskabet på øerne eller på
Lolland for at se, hvad der er af udstyr og muligheder og for at
lære at arbejde sammen.
- Det er lykkedes at ændre sikkerhedskulturen, konstaterer
Max Møller Christensen.
God service
”God service bruger vi ikke her – kun fantastisk service.”
Et andet område, hvor overfartslederen gerne vil ændre kulturen,
er ”God Service”, det forekommer umiddelbart vanskeligere at
tage hul på end sikkerhedskulturen:
- Jeg ansætter jo mere efter sønæringsbeviser og ikke efter
folks evne til service. Der er tit tale om søfolk, der kommer fra
langfart, og de er måske ikke altid lige så servicemindede. Vi har
bl.a. nogle tilfælde, hvor besætningen bliver verbalt overfaldet.
Sådanne situationer tager tid for medarbejderne at bearbejde og
kan virke uforståelige. Aftalen er at få den utilfredse kunde til at
ringe til mig, eller jeg ringer vedkommende op.
- Men spørgsmålet er, hvordan vi kan ændre kulturen, så situationerne ikke opstår, siger overfartslederen, der i løbet af vinteren
vil drøfte det internt med øboerne i samarbejdsudvalget mellem
øerne, besætningerne og ledelsen.
Han peger på, at besætningerne gør utroligt mange ting for
øboerne, som ikke står skrevet i jobbeskrivelsen: Håndterer alt
gods til øerne, er færgen fyldt tager vi gerne folks biler med over
på en senere afgang, venter et par minutter, hvis nogen ringer
og er forsinket. Vi er meget fleksible, og alle gør deres bedste
for at tilfredsstille alle.
- Men vi oplever meget lidt anerkendelse, understreger overfartslederen. Vi forstår godt, at færgen er øboernes livsnerve og
kan være det irriterende moment i dagligdagen, hvis vi må aflyse
en afgang pga. en teknisk fejl eller sejler med forsinkelse pga.
f.eks. en tidligere ambulance sejlads, problemer med lastning eller
andet, som kan give forsinkelser. Men det sker heldigvis meget
sjældent. õ
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Max Møller Christensen modtager i snit en ugentlig uopfordret ansøgning.
- Rekruttering er ikke et problem. Jeg modtager uopfordrede
ansøgninger fra folk i alle aldre, også nogle, der kommer
lige fra skolen. Jeg vil helst ansætte folk, der kan se sig selv
hos os i mange år – vi vælger dem, vi tror på.

16%

af alle danskere, der arbejder med kundekontakt, har haft skænderier eller konflikter med kunder på arbejdspladsen en
gang om måneden eller mere gennem det
seneste år.
- Og vi hører rundt omkring, at tallene er stigende og samtidig er konflikterne mere personlige, lyder det fra Mads
Schramm, der er erhvervspsykolog og har
specialiseret sig i stresshåndtering, ledelse
og samarbejde:
- Konflikter fylder på flere forskellige
parametre. For det første rammer det personalet personligt. For det andet betyder
det noget for færgens kunderenommé,
at konflikter ikke optrappes – og endelig

Mads Schramm: Erhvervspsykolog og specialiseret i stresshåndtering, ledelse og samarbejde. Mads
Schramm har mange års erfaring
med håndtering af kundepres og
har i samarbejde med SEAHEALTH
løst opgaver for en lang række private og offentlige virksomheder.

betyder det noget for arbejdsmiljøet, siger
Mads Schramm under workshoppen: ”Når
kunden er træls, hvad gør vi så?” på årets
MSSM-seminar i Nyborg, hvor en lang
række færgefolk var mødt op.
Forberedelse
• Kan vi forebygge, at der opstår vanskelige situationer?
• Hvordan vil jeg reagere, hvis det sker?
• Kan andre hjælpe til?
Det er en god ide at se kunderelationen i
et bredt perspektiv med en før-, under- og
efterdimension, forklarer erhvervspsykologen.
Før: Som forberedelse til at tackle konfliktsituationer er det en god ide at identificere, hvor og hvornår konfliktsituationerne
typisk opstår.

Under: Hvordan siger den enkelte til
og fra og tør sætte sine grænser og håndtere vanskelige situationer konstruktivt?
- Der er stor forskel på, når du er forberedt på, at konflikten kan opstå, og når
det kommer bag på dig, forklarer Mads
Schramm:
- Når du er forberedt, kommer situationen ikke bag på dig. (Det kan naturligvis
være svært, hvis der er masser af biler og
kunder).
Hvis du omvendt ikke er forberedt, og
kundens reaktion, vrede og utilfredshed
kommer bag på dig, er der risiko for, at din
”reptilhjerne” kommer i spil. Den kører på
autopilot og har kun to reaktioner: Kæmp
eller flygt. Det betyder, at du (på autopilot)
kommer til at reagere på én af to måder.
Enten smutter du fra stedet – lader som
ingenting. Eller osse opfatter du det som
en kampsituation, hvor du bliver angrebet
– og du skal forsvare dig.
Ingen af delene virker nedtrappende på
konflikten.
Snak med kollegerne
• Hvordan har jeg det? Andre skal være
opmærksomme og spørge.
• Hvad kan jeg/vi gøre anderledes en
anden gang?
• Hvad fungerede godt, hvad fungerede
mindre godt?
• Kan vi forebygge/forhindre, det sker
igen?
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”Hvorfor *beep* er I så langsomme på denne her færge? Hvor er din chef?”
Flere og flere ansatte i færgefarten oplever et stigende pres fra kunder, der
ingen midler skyr, når de giver udtryk for deres utilfredshed.

Tekst og foto: Lise Mortensen, foto: Seahealth

møgfald!

Efter: Det er vigtigt, at I får snakket
med kollegerne, hvis I har været ude i
konflikter eller ubehagelige situationer.
Vær opmærksomme på hinanden. Hvad
skete der, blev fælles aftaler overholdt,
hvad er fakta?
- Ellers hober det sig op, og så reagerer du vredt næste gang, en lignende
situation opstår – du er ikke mentalt parat, lyder rådet fra erhvervspsykologen.

- Fælles aftaler er meget væsentlige
for, hvordan man kan tackle vanskelige
kundesituationer, understreger Mads
Schramm:
- Interviews med medarbejdere viser,
at manglende fælles holdninger blandt
andet betyder, at der er kolleger, man
ikke vil arbejde med, fordi deres måder
at håndtere opgaven på skaber konflikter med kunderne.

Fælles aftaler
• Hvordan taler vi til kunderne – hvad er
vigtigt at være opmærksom på?
• Hvordan håndterer vi de forskellige
vanskelige situationer?
• Hvad er reglerne/aftalerne/grænserne?

Vær professionel
Mads Schramm peger på, at det er afgørende, at der er en politik for, hvordan
”vi gør i vores rederi”. Det betyder, at
personalet arbejder og håndterer situationerne ud fra rederiets politik. På den

I første del af workshoppen var der
hjælp fra to skuespillere til at undersøge
og få bud på, hvordan man kan håndtere vanskelige kundesituationer

Det, hun siger, er ikke
til dig personligt, men
til din rolle ombord.

UPASSENDE øbo
Grethe (SKUESPILLER) sidder ved
kassen i cafeteriet på en øfærge.
Kurt (SKUESPILLER) er øbo og fast
pendler. Det er sommer, der står en
lang kø af turister og venter på betjening fra Grethe. Kurt begynder at
tale personligt med Grethe, spørger
til hendes syge mand – og vil have
betjening før alle andre. Grethe når
at svare på et par af spørgsmålene,
men bliver mere og mere afvisende.
Kurt er meget insisterende. Grethe
prøvet at stoppe ham, men han
bliver ved med at ”plage” om at få
sin kaffe med det samme. Det bliver
pinligt, og Kurt bliver sur.
Der var enighed blandt publikum
om, at det er et kendt problem med
faste pendlere, der har faste pladser
i cafeteriaet, vil have særbehandling, og som kører hen til de pladser
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på vogndækket, hvor man kommer
først af færgen.
Løsninger:
• Hej. Skynd dig hen til dit bord, der
er mange med færgen. Så hent
kaffen, når køen er væk.
	(Ikke sikkert, at han vil acceptere
det).
• Hun skulle afvise hurtigere – så er
det ikke en personlig sag mellem
dem.
• Det er provokerende, når personalet har en personlig samtale
– så det skal hun afvise med det
samme.
	Hun må tale med ham bagefter
og sige, at resten af kunderne
bliver vrede på hende, og at det
gør hende stresset.

vær forberedt
• Se konflikten så tidligt som muligt, inden den trapper op.
• Søg først at forstå, derefter at
blive forstået. Lyt, lad kunden tale
ud og stil uddybende spørgsmål
for at finde årsagen til kundens
vrede eller utilfredshed.
• Vær faktuel. Sig kun ting, som
også kunden kan acceptere som
fakta. Alt andet kan misforstås
eller høres som bebrejdelser.
• Vær åben over for at hjælpe kunden og finde en fælles løsning –
uden at du nødvendigvis behøver
at give kunden ret.
• Se ikke kunden som besværlig
(ved at tage situationen personligt), men situationen som svær
(sagligt).

Vi er på vogndækket, det er højsæson, og skibsassistent Jan (SKUESPILLER) er i gang med at laste. Han har travlt med at dirigere bilerne
ind på plads, og der er larm.
En hidsig dame (SKUESPILLER) råber på Jan. Hendes bil er parkeret
så tæt ved skibssiden, at hun ikke kan åbne døren nok til, at hun kan
komme ud. Jan hører hende ikke i første omgang – hvad der gør
hende endnu mere vred. Efter en del råben får damen kontakt med
Jan, der lidt fortravlet/irriteret siger, at hun må kravle ud af døren i den
anden side af bilen, for han har travlt med at dirigere biler. Damen
bliver endnu mere hidsig – og vil tale med Jans chef. Han siger, at det
kan hun da bare gøre, og så skynder han sig over og dirigerer bilerne
på plads. Damen tramper væk.
Der var flere løsninger på situationen:
• Det kan jeg godt se – jeg vender tilbage til dig om lidt – så hjælper
jeg dig med at flytte bilen lidt ud.
• Hvis der er så lidt plads, kan man stoppe næste bil og tømme bilen,
før dørene bliver blokerede.
• Det er vigtigt at vurdere kunderne – og gerne snige lidt humor ind.
• Mød kunden med smil og venlighed og overtal hende til at hoppe
ud af modsatte dør.

måde bliver det ikke hver enkelt persons
personlighed, der kommer i spil – og konflikter handler dermed om rederiets politik
og ikke personalet personligt.
- Husk, at når du er ombord, er du på
arbejde, og det er en rolle, du har – det
er dit professionelle ”jeg”, der tager sig af
den vrede passager. Det, hun siger, er ikke
til dig personligt, men til din rolle ombord.
Hvis der ikke er nogen politik, bliver
det personligt. Og samtidig kan det give
konflikter i personalet, hvis man ikke har
ens holdning til håndtering af fx konflikter,
serviceniveau mv.
Det er vigtigt, at alle kender og forstår
politikken og er enige, ellers retter man
sig ikke efter den. Og det er en god ide,
at der bliver holdt møder, hvor det sikres,
at hele personalet er orienteret, siger Mads
Schramm og tilføjer:
- Her er det måske bedre med en liste
med tre vigtige ting – end lange lister, som
ingen forholder sig til.
- Endelig er det afgørende, at politikker, der kommer fra rederiet, rent faktisk
kan lade sig gøre i virkelighedens praktiske
verden.
Færgesekretariatet afholder rederansvar/venlighedskurser på rådhusene
i det nye år. õ

Aggressiv kunde
• Lad dig ikke
provokere
• Hids dig ikke op
•Undgå hurtige
bevægelser
• Glid af, vær neutral
• Vis ikke, du er bange

Kropssprog:
• Ikke krybe, men træd evt. et skridt tilbage
- skab afstand
• Rolig stemmeføring – sænk tonelejet
• Høflig, normal øjenkontakt
• Træk vejret roligt
• Vær flere sammen
• Ha´ fælles strategi i svære situationer
- hvem gør hvad?
• Du skal ikke stå alene med det…jungletrommer

Endelig er det afgørende, at politikker, der kommer fra rederiet, rent
faktisk kan lade sig gøre i virkelighedens praktiske verden.
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HIDSIG dame

Ferien begynder
på

N
fæ y
r
filmge:

færgen

- Det var vigtigt for os at fokusere på
Ny film fra Færgesekretariatet viser
det,
der er ø-færgernes styrke og charme.
ø-færgernes særlige charme.
Mor og far og to børn kører ombord på en
ø-færge. Familien sidder på soldækket og
spiser is, lillesøster leger med sin bamse.
Færgeskipperen kommer med ø-pas til
hele familien, og alle er glade og bladrer i
ø-passene. Lillesøster glemmer sin bamse,
da de går ned til bilen. Færgeskipperen
opdager bamsen og afværger katastrofen
ved at skynde sig ned på vogndækket med
bamsen. Familien kører ud af færgen, og
børnene vinker.
Så enkel og hyggelig er handlingen i
Færgesekretariatets nyeste lille film om at
sejle med ø-færge.
Kernebudskabet er
hjælpsomhed
- Udfordringen lå i at lave en film, der
promoverer ø-færgerne; der foregår jo
ikke voldsomt meget på en færge. Filmen
skulle have et drama, der kunne udfolde
sig uden speak, fortæller Henrik Denta, der
er producent på filmen:
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Ø-færger er karakteriserede ved, at de
ansatte har mange funktioner – lige fra
at dirigere på vogndækket, sejle færgen
og klippe billetter. Derfor er alle indstillede på at hjælpe passagererne, når der
opstår problemer. I modsætning til de
større færger, hvor arbejdsfunktionerne
er meget mere specialiserede. Det, håber
vi, kommer frem i filmen, hvor kaptajnen
er den store helt og i sidste øjeblik redder
en hel families ferie, siger Henrik Denta.
- Derfra fandt jeg frem til, at kernen i
budskabet skulle være ”hjælpsomhed” –
det skulle filmen gerne udstråle på mange
niveauer.

Glemt bamse
Jeg fik så ideen med pigen, der glemmer
sin bamse. Jeg testede den af hos alle mine
venner, og der var bingo hver gang. En
glemt bamse er en katastrofe.
Sekretariatsleder i Færgesekretariatet,
Jan Fritz Hansen, fandt frem til Orøfærgen,
og efter at have prøvefilmet nogle forskellige familier fandt Henrik Denta frem til en

familie, der havde den rigtige udstråling.
Og ja, der er rent faktisk tale om en familie – det er helt grundlæggende for, at
børnene føler sig trygge, begynder at lege
og virker naturlige. Til sidst skulle vejret
arte sig; det lod vente lidt på sig, det var
først muligt at filme lidt ind i maj måned.
Filmen er lagt ud på Facebooksiden Øhop, hvor opslaget er nået ud til 19.505.
Antallet, der har set filmen, har passeret
1400.
Ø-turismeambassadør Britta Leth arbejder videre med at skabe opmærksomhed
om filmen.
Filmen er produceret af Casablanca
Film i samarbejde med Færgesekretariatet. õ

se og del!
Find filmen her:
På YouTube, søg på:
”Ferien begynder på færgen.”
Eller på www.faergesekr.dk
Alle kan være med til at sprede filmen på hjemmesider, Facebook osv.

Aarø-færgens personale skal helst have et naturligt ’service-gen’.

Aarø-færgen viser
filmen på hjemmesiden
- Jeg synes, Færgesekretariatets nye film
er en fin lille historie, der helt simpelt fortæller om det særlige ved at sejle med øfærger. Det er ikke kompliceret men viser
hvor lidt, der skal til, for at man som turist
får en ekstra oplevelse, siger havne- og
overfartsleder Jens Kloster Hedegaard fra
aarøfærgen. Han har lagt filmen på færgens hjemmeside, og som han siger:
Færgen i filmen ligner vores færge, jeg
tror ikke, der er nogen, der lægger mærke
til, at det er en anden færge.

Service-gen
Og det med service og kundepleje er højt
på listen på Aarø-færgen.
- Når jeg ansætter folk til færgen, ser
jeg efter et særligt ”service-gen”. Min
holdning er, det tekniske i at sejle færgen
og at sælge billetter det kan de fleste. Men
at hygge om kunderne, fortælle en sjov historie til en flok ældre damer – eller snakke
lidt med nogle børn og give dem oplevelsen af, at netop de har haft en speciel tur,

det skal helst ligge som en naturlig del af
ens væsen, for at det virker.
Naturligvis kan man lære det, men det
er bedst at have ”service-genet”.
Jens Kloster Hedegaard tilføjer, at færgens kundeundersøgelse ligefrem viser, at
passagererne elsker, når der tilfalder dem
en særlig bemærkning fra personalet. õ
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Færgesekretariatet tester simulatortræning, der
kan give besparelser på brændstofforbruget.

Eco-shipping

F

ærgesekretariatet deltog i
september måned på Nordisk
Færgedrift-møde i Vaxholm i
Sverige for at udveksle erfaringer med de andre nordiske
færgeoperatører – herunder 67 svenske
statslige ø- og genvejsfærger. Ud over
sekretariatsleder Jan Fritz Hansen deltog
også overfartslederen fra Orøfærgen, Lars
W. Hansen. Besøget var et opfølgende besøg efter, at en større delegation af Færgesekretariatets medlemmer samt deltagere
fra Svendborg Kommunalbestyrelse var
deroppe i foråret.

Simulatorkursus
En del af erfaringsudvekslingen blev meget
konkret – nu skal navigatører fra Sejerøfærgen, Skarø- Drejø færgen og Orøfærgen på simulatorkursus i Stockholm. Målet er at sejle mere økonomisk, og der er
mange gode erfaringer med, at kurset
giver resultater. Finnerne har sendt 200 af
deres færgefolk på kurset, og det er lykkedes at opnå besparelser på op mod 40
procent i brændstofforbruget efter kurset.
Den reelle effekt, efter at kursisterne kommer tilbage til deres egen drift med særlige
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forhold, vind og vejr, viser, at langtidseffekten selvsagt er mindre, men dog gennemsnitlig 15 procent.
Orø sender tre på kursus
Lars W. Hansen, overfartsleder på Orøfærgen i Holbæk Kommune, fortæller:
- Vi så deres simulator, og det viste sig,
at den er meget naturtro – og desuden har
de en type skib i databasen, der til forveksling ligner Orøfærgen – en dobbeltender
med azimut for og agter. Derfor forhørte
jeg mig, om vi kunne komme på kursus
hos dem, og svaret var positivt.
De har udviklet et program sammen
med navigationsskolen Chalmers i Göteborg, hvor navigatører kan træne økonomisk sejlads. Man får en samling værktøjer,
der kan bruges direkte, når man kommer
hjem på sin færge.
Kurset tager 2½ dag, hvor kursisterne
træner en rute. Ved første gennemsejling
bruger færgen typisk 6 liter brændstof; og
efter 2½ dages øvelser kommer man typisk ned på 3,4 liter.
- Det handler om at ændre vanerne. Fx
er det typisk, at man giver færgen et ordentligt skud, når man sejler ud af færge-

lejet. Men med mindre, der er kraftig vind
eller strøm, er det i de allerfleste tilfælde
ikke nødvendigt. Det samme gælder, når
man sejler ind i havnen. Der er ikke nogen
grund til at komme ind med stor fart og
slå voldsomt bak. De allerfleste dage kan
man ligeså godt glide lige så stille – og
brændstofbesparende – ind i færgelejet.
- Ud over mindre brændstofforbrug og
bedre økonomi bliver der også mindre sort
røg – det er også moderne…
På kurset bliver tingene sat i system, og
opmærksomheden skærpes.
Foreløbig tager tre fra Sejerøfærgen,
tre fra Orøfærgen, og en fra Skarø-Drejøfærgen, Svendborg Kommune, på kurset.
Sejerø er med
- Vi sender tre mand på simulatorkurset,
en skipper og to styrmænd. Dels for at
lære øko-sejlads. Derudover håber jeg, at
de to styrmænd kan få noget træning i at
manøvrere – så vi kan slå to fluer med et
smæk, siger Rune Nilsson, der er overfartsleder for Kalundborg Kommunes færger til
Sejerø og Nekselø. õ

Færgesekretariatet bakker op om
testforsøget. Efter de første har
været igennem kurset, vil vi vurdere, om ordningen kan bredes
mere ud til medlemmerne. Økonomisk er det betydeligt mere
attraktivt at sende personalet til
Stockholm end at benytte de tilbud, der p.t. findes herhjemme.

Stor opbakning
til Landevejsprincippet
Landevejsprincippet skal justeres og sidste del skal finansieres.
Folketingspolitikere og borgmestre
deltog i en debat om Landevejsprincippet under Folkemødet på
Bornholm.

Efterlysning af bedre, åbne øer og mere service og vidensdeling

Færgesekretariatet
på Folkemøde
- Rejsen til øen starter på færgen,
og så skal der være åbent på øen,
når turisterne kommer, lød det fra
formanden for Færgesekretariatets
Styregruppe, Michel van der Linden,
under Færgesekretariatet og Sammenslutningen af Danske Småøer’s
debat på Folkemødet.
Han pegede på ideen om en
”seamless” overgang, hvor man bestiller færge, overnatning og aktiviteter på øen som en pakketur.
Lollands borgmester, Holger
Schou Rasmussen (S), savnede 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 et frivilligt
korps af øboer.
Odder Kommunes borgmester,
Uffe Jensen (V) supplerede:
- De, der bor på øerne, har også
et ansvar for, at Landevejsprincippet
bliver en succes.
Formand for Sammenslutningen
af Danske Småøer, Dorthe Winther,
pegede på, at de ansatte på færgen
ikke kun er besætning:
- De er også ambassadører for
øen, og det er vigtigt, at de kan fortælle og give råd til turisterne. õ

- Landevejsprincippet er både godt og rimeligt, sagde Henning Hyllested (EL):
- Det er udelukkende kommet så langt,
fordi ø-kommunerne har gennemført at stå
som en massiv front med høringer, konferencer og debatter. Det er jeres 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.
Henning Brodersen (DF) pegede på,
at det fortsat er dyrere at sejle med færge
end at køre ad landevejen. Desuden skal vi
se på fordelingsnøglen, så midlerne bliver
retfærdigt fordelt. Under valgkampen talte
alle om vigtigheden af at skabe vækst i hele
Danmark. Her er en konkret mulighed for at
gøre noget ved det.
Øerne er ET nationalt spørgsmål
Lea Wermelin (S): Landdistrikterne og
øerne er blevet et nationalt spørgsmål. I
Landdistriktsudvalget arbejder vi på tværs
af partierne; nu må vi gå sammen og få den
sidste del af Landevejsprincippet gennemført. Jeg vil gerne alliere mig med alle partier.
- Færgesekretariatet kikker på en afløserfærge, her er det vigtigt med det rigtige
koncept for bemanding og kompetencer,
lød det fra Svendborgs borgmester, Lars Erik
Hornemann (V).
- Det er gået meget hurtigt med flere turister – det er nok kommet lidt bag på os,
sagde Samsøs borgmester, Marcel Meijer
(S), der samtidig pegede på, at Landevejsprincippet fortsat mangler i sommersæsonen, hvor der er flest turister. õ
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NYT SAMARBEJDE: Færgesekretariatet har igangsat
en proces med ideudvikling – for nye tiltag til færger,
øer, turisme, bosætning, event og meget mere.

Skab værdi
med færgerne
Et af Færgesekretariatets arbejdsområder
er at skabe værdi med færgerne. Et bredt
område, der handler om mange forskellige værdiskabende initiativer, der gerne
på sigt skal kunne give bedre grundlag for
erhverv på øerne, tiltrække flere nye øboer
og sætte ekstra gang i turismen.
Som start på arbejdet og for at få inspiration til emner og ideer har Færgesekretariatet fået udført en lille spørgeundersøgelse på Tunø, Lyø, Avernakø, Omø og
Agersø. Der er talt med i alt 60 øboer, og
undersøgelsen er altså ikke repræsentativ
– men har givet nogle gode fingerpeg at
gå videre med. På baggrund af interviewene har rådgivningsfirmaet Quantic, der
udfører undersøgelserne, udfærdiget et
første idekatalog med mulige værdiskabende initiativer – blandt mange andre
emner kan nævnes:
• At arbejde med serviceniveauet på færgerne og øerne.
• Kan informationerne omkring øerne,
færgerne etc. gøres anderledes/forbedres?
• Er der muligheder inden for events på
øerne eller måske forskellige steder på
fastlandet?
• Skal der tænkes i aktiviteter/underholdning (for fx børn) under færgeoverfarten
etc.?
• Kan booking gøres nemmere, og skal det
være muligt at booke færge og overnatning sammen?
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Færgesekretariatets leder Jan Fritz Hansen (t.v.) sammen med Sammenslutningen
af Danske Småøers sekretariatsleder Lise Thillemann Sørensen, formand Dorthe
Winther og næstformand Ove Linnemann Axelsen ser frem til at arbejde videre med
de mange ideforslag.
Ideer skal præsenteres
Det er nu planen, at sekretariatsleder Jan
Fritz Hansen præsenterer materialet og
ideerne for alle stakeholders omkring øfærgerne: Styregruppe, overfartsledere,
kommunale chefer, øboernes organisationer og turistorganisationer. Som de første
har Færgesekretariatet holdt møde med
Sammenslutningen af Danske Småøer, et
samarbejde, som Jan Fritz Hansen ser som
en vigtig og afgørende faktor for projektets succes:
- Over årene har nogle af ideerne været fremme i forskellige fora, men ved at

samle øerne og færgerne omkring dette
projekt står vi meget stærkere til at kunne
løfte dette arbejde og skabe den værdi,
som vi kan se, at der er potentiale for. I sekretariatet ser vi dette som et stort og positivt skridt i arbejdet med at skabe værdi
for øerne, og vi ser frem til at præsentere
næste skridt i løbet af vinteren.
Helt konkret er strategien nu at udvælge en lille håndfuld ideer/tiltag, der
skaber værdi med færgen, og som Færgesekretariatet og samarbejdspartnere
finder det interessant og realistisk at gå
videre med. õ

10 fra IDEKATALOGET:
1. PERSONLIG SERVICE:
Der bliver budt ”velkommen ombord”.
Der bliver givet ”vejrmelding” undervejs
Der siges tak for turen ved ankomst.
Skabe goodwill, fortrolighed og en professionel moderne atmosfære.
2. NEMMERE BOOKING
Fjerne barriere ved en ustruktureret
bookingproces, der kan skræmme passagerer væk.
Gøre det nemmere at booke billetter – ét
sted.
Minimere barrierer for at sejle med færgerne. Skabe en god bookingoplevelse.
3. SAMLET BOOKING
Gøre det nemt at bestille færge og
overnatning i én handling. Udarbejdelse
af pakker med lokale erhvervsdrivende
som hoteller, vandrehjem, restauranter,
seværdigheder, golf, sport, fiskeri m.m.
Pakkerne markedsføres på de relevante
platforme og medier.
Minimere risikoen for, at potentielle passagerer opgiver med hensyn til booking
af færge, overnatning m.m.
Hverve flere passagerer til færgen –
samt øge mulighed for, at de ikke ”kun”

tager færgen, men bliver på øen og
overnatter. Give flere mennesker en god
oplevelse af færgen – helt fra booking til
man er hjemme igen.

Skabe mere viden om og efterspørgsel
efter øernes produkter (værdi).
Skabe interesse. Skabe viden. Skabe
efterspørgsel. Færgen gør det muligt.

4. ”10 TING, du ikke vidste om den
ø, du skal besøge”.
Digital brochure der kan læses online,
downloades og videresendes. Det vil
skabe mere opmærksomhed om det at
sejle med færge.
Sikre at så meget information som
muligt om de enkelte øer overleveres til
passagerene.

7. Færge- og ø-mærkater til biler,
tasker og cykler.
Skabe mere synlighed. Passagerer viser
deres dedikation til den givne ø – stærke
ambassadører.

5. DIGITAL SYNLIGHED
Skabe maksimal synlighed på de digitale
platforme.
Cost-effektiv måde at skabe mere synlighed på.
Sikre at relevante sider – specielt informationssider og bookingsider – nemt
bliver fundet.
Udlicitering til specialister.

9. FOTOSERIE
Fotoserie om livet med færgen og livet
på de danske øer.
Skildrer livet på de danske øer og det at
leve livet med en færge.

6. Ø-PRODUKTER
Sætte fokus på hvad øerne producerer
og fragter til fastlandet (med færgen).

72 interview af danskere
• 72 % af de adspurgte har inden for de sidste 12
måneder besøgt en mindre dansk ø. Det har hovedsageligt været i forbindelse med dagsture 48 % og
weekendbesøg 42 %.
• 46 % har besøgt en mindre dansk ø, som ikke er
listet blandt Færgesekretariatets øer.
• 96 % af dem, der har besøgt en ø, vil anbefale det
til andre.
• 94 % af dem, der har besøgt en ø, vil gerne besøge
flere danske øer.
• De vigtigste fordele ved at besøge en ø i respondenternes øjne er: fred og ro 30 % og hygge 26 %.
• De største undskyldninger for ikke at besøge en ø
er manglende kendskab og usikkert vejr.
• Respondenterne vurderer prisen til at være den største
barriere for at besøge flere øer.
• Ø-passet er kendt at 21 % af respondenterne. ”Øernes Dag” er kendt af 12 % af respondenterne.

8. FÆRGERNES DAG
Skabe et tilbagevendende event, hvor de
danske færger er i centrum.

10. PASSAGEROPLYSNINGER
Sikre at der løbende bliver samlet information ind om, hvem der sejler med
færgerne, hvor de kommer fra, og hvad
deres oplevelse er.
Få mere at vide om passagererne. Vise,
at vi tager deres meninger og holdninger alvorligt. õ

Interview med erhvervsdrivende
• Det bedste af det hele er, at der er forskelligheder på
øer – det skal kommunikeres.
• 100 % sikker på, at turisme vokser – tror ikke forbrugeren ved, at taksten er faldet. Det står ingen steder,
at den er sat ned. Det er guld værd at informere om.
• Udnyt spildtid på færgerne.
• Vil gerne have infoskærm på færgen – hvad sker der
på øen? Evt. app med aktiviteter.
• Flere endagsturister,  det ville være godt, hvis de
overnattede – steder skal dog have åbent.
• Folk er ikke bevidste om, at takster er faldet.
• Flere turister og sommerhusgæster i ydersæson, da
det er billigt med færge.
• Gratis ture med færgen for at tiltrække flere gæster.
• Pakkeløsninger – overnatning, spisning, aktiviteter.
OBS: undersøgelsen er ikke repræsentativ
– men et fingerpeg. õ

OBS: undersøgelsen er ikke repræsentativ
– men et fingerpeg. õ
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- Det kan godt være nyttigt at
være uddannet pædagog, når
man har med øboer at gøre, siger
overfartschef Ove Jensen med et
skævt grin. Han har været på den
lille røde Baagøfærge i 22 år. Før
det sejlede han på Marylin Ann, der
sejler med adfærdsvanskelige unge.

Li vsfornødenh eder
med færgen

Vi hjælper øboerne med det, vi kan, og strækker os gerne langt for at få
tingene til at glide, lyder det fra overfartsleder Ove Jensen på Baagøfærgen.
Nye tider. Færgen er postbåd og
har post med til øens postbud
hver dag. Dette er dog ved at
blive ændret, Post Nord vil i
fremtiden aflevere post en gang
om ugen, og færgepersonalet
skal selv aflevere det i bokse på
havnen.

D

er er i alt 25 fastboende
på Baagø, ingen af dem
er pendlere, og der er
ingen skolebørn, så fra
oktober til hen på foråret
er der ganske få passagerer – landbruget
er stort de eneste, der benytter færgen.
- Vi kender de fastboende, de fleste
sommerhusejere og deres familier. De
fastboende stikker lige hovedet ind og får
en snak… Hvis vi da ikke har trådt dem
over tæerne for nylig, griner Ove Jensen
og skynder sig at tilføje:
- Der er nu ikke de store problemer. Vi
hjælper med det, vi kan, og strækker os
gerne langt fx med småærinder i Assens.
Vi kører øboernes traktorer i land – men
vi læsser dem ikke. Hvis der er én, der
mangler noget, henter vi da gerne livsfornødenheder som en pakke cigaretter og
småting i byggemarkedet eller flytter deres
biler, hvis der er udsigt til højvande. Vi har
nøgler til alle ”fastboende” biler ombord
på færgen. På den måde sparer vi dem tit
for en tur frem og tilbage.
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Baagøfærgen er i dag 98 procent kommunalt ejet og er drevet af et driftsselskab
– fra årsskiftet overgår den lille færge til at
være 100 % kommunal.
Landevejsprincip
Til gengæld er der mange sommerturister. Det årlige passagertal ligger på mellem 20.000 og 30.000, dog med en lidt
faldende tendens. Tilskuddet fra Landevejsprincippet er brugt til at reducere billetpriserne til det halve frem til 1/11. Sidste
år var der rigtig mange passagerer med i
september.
Måske på grund af de lavere priser, lyder det fra Ove Jensen:
- Vi annoncerer med rabatten på vores
hjemmeside, opslag i land og Facebookside – men det er ikke fulgt op af aktiviteter
på øen. Faktisk er der en ildsjæl på Helnæs,
der har skaffet lystfiskere til; vestsiden af
Baagø har godt ørredfiskeri. Problemet
er, at lystfiskere holder deres fangststeder
hemmelige, men jeg tager altid fotos til

Facebook af deres fangst, når de viser den
frem på færgen, det giver lidt reklame.
- Vi har forsøgt os med tilkaldefærge,
men beboerne vil gerne have faste tider,
noterer Ove Jensen og tilføjer:
- Besætningen skal have samme løn, vi
er her jo alligevel, så vi sparer kun diesel
og slitage.
Der er fem personer ansat til at sejle
Baagøfærgen. Bemandingsfastsættelsen
siger kystskipper og bedstemand, og
der er fire, der kan sejle som fører, og
én, der kan sejle som bedstemand. To
er udnævnte førere, to sejler ”yoyo” og
skifter mellem at være fører og styrmand;
det giver fleksibilitet, at der kan byttes på
kryds og tværs. Tørnen er tilrettelagt, så to
personer har vagten i en uge og derefter
har en uge fri.
Grisebasser
Turen ud til den lille ø i Lillebælt tager 29
minutter. På hverdage er der fire dobbeltture. Mandag er der seks dobbeltture, og
på nogle dage sejler færgen ekstra ture for

Baagøfærgen blev sat i drift
i 1977 og er en af de ældste øfærger i Danmark. Den
bliver normalt dokket i Assens, og
overfartschef Ove Jensen er selv
med til dokningen, der normalt
tager fem dage. Hidtil har et
lystfiskerskib udgjort det som
afløserfærge.
- Vi har ikke nogen afløserfærge,
der kan gå ind i færgelejet, så vi
må ikke få havari, lyder det fra
Ove Jensen.

at betjene de to store landbrug, som er
eneste transportkrævende erhverv på øen.
Ellers består erhvervslivet af en havnekiosk
og en gårdbutik med eget slagteri.
- Landbruget genererer utroligt meget
transport. Det er grisebønder, så vi sejler
smågrise over til øen, og efter tre måneders ø-ophold sejler vi dem tilbage til fastlandet til slagtning, fortæller Ove Jensen.
Færgen ligger i Assens om natten, og i
hele vagtugen er besætningen på et kvarters tilkaldevagt.
Der er ”delt arbejdstid” med en pause
midt på dagen. Besætningen møder klokken 06:00 og sejler til klokken 11:30, herefter har de fri til klokken 14:30.
Griber en pensel
- Det er besætningen, der passer færgen.
Vi griber en pensel, skifter olie på motorerne og laver småreparationer. Hvis der er
tekniske problemer, vi ikke selv kan løse,
får vi assistance fra Assens Værft, siger
Ove Jensen. Besætningen løber ikke lige

af pladsen, de fleste har været der i over
10 år, Ove Jensen har været der i 22 år. Der
er for nylig blevet fastansat en ny medarbejder. Og rekruttering er ikke noget problem – Ove Jensen modtager for tiden en
uopfordret ansøgning om ugen:
- Sådan har det været i et års tid – altså
mens der har været krise i Nordsøen.
Ved ansættelser lægger overfartslederen vægt på, at man kan omgås kunderne,
og at man bor i området. Og så skal man
helst være ”rigtig voksen”.
- Vi ansatte engang én, der kun var 30
år, han kørte træt efter to år.
Håndholdt booking
Al booking foregår ”håndholdt” via færgens telefon.
- Bookingen er et puslespil, som jeg
ikke tror på, at et computerprogram kan
programmeres til, lyder det fra overfartslederen:
- Vi er begrænsede af to ting: Dels
max. godsvægt på 27 tons og dels plads

Peter Marcussen sejler som bedstemand
ombord og har afløserjobbet på færgen.
- Det er ikke et heltidsjob, så jeg sejler lidt
rundt omkring.

på vogndækket. I styrehuset ved vi, at når
Bent Simonsens grisevogn er med, kan der
være to personbiler samtidig. Hvis der er et
læs korn med, kan der ikke også være biler
– og hvis der kun er personbiler, kan der
være fem eller seks – afhængigt af, hvor
brede de er – om de kan stå i to rækker. Er
det dårligt vejr, må de ikke stuves for tæt,
og er det en flot sommerdag, skal der være
plads til et par dagplejemødre med barnevogne. Så hvis vi skal have flest muligt med
færgen, må vi lave puslespillet selv.
Bedstemanden kræver penge ind og
modtager både kort og kontanter. Færgen har i de sidste halve år forsøgt at få
MobilePay, men det er ikke lykkedes. Til
gengæld er Peter Marcussen glad for den
kontaktløse dankortterminal, der sparer
meget tid. Alligevel er det ikke altid muligt
at nå at billettere alle på en varm sommerdag med næsten 100 passagerer. Færgen
arbejder derfor imod at blive pengeløs. õ
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Ø-passet er i 2017 blevet omtalt
i over 150 artikler i nationale,
regionale og lokale medier.

Det danske ørige
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Få et ø-pas og
tag på ø-hop
Mere end 37 danske
øer venter på dig

239.000
ø-pas
- For at sige det på pænt jysk
er det gået ”ret godt” med
ø-passet og kampagnen for øturisme, siger ø-turismeambassadør Britta Leth.
Over 1 mio. visninger af bannerannoncen
for ø-passet er det foreløbige resultat af
markedsføringstiltag for ø-passet i Elsker
Danmark-kampagnen, hvor ø-passet i den
første periode frem til ultimo juni opnåede
det bedste resultat, der indtil nu er set i
kampagnen.
- Og her er det vel at mærke i konkurrence med de store destinationer som
Toppen af Nordjylland, Hvide Sande og
Nordsjælland, fortæller en glad ø-turismeambassadør Britta Leth, der står for
ø-paskampagnen:
- Der blev i 2016 trykt 47.000 ø-pas,
og der er i 2017 trykt 192.000. Det er i
alt 239.000 ø-pas, og de er ved at være
udleveret.
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Over en mio. klik
De over 1 mio. visninger af bannerannoncen har ført til, at omkring 10.000 er
blevet inspireret til at klikke sig videre. Det
giver en ”klikrate” på omkring 0,89 – hvilket i sammenhængen er usædvanligt højt,
resten af Elsker Danmark kampagnen ligger til sammenligning på 0,11.
Også Facebook-profilering fik positiv
feedback. Ø-passets profil, Øhop, fik en
score på 9, hvor 10 er det højeste og et
udtryk for, hvor relevant den udvalgte målgruppe har fundet annoncen for ø-passet.
Stor synlighed
For at skabe endnu større synlighed af
ø-passet er der i udvalgte medier, blandt
andet Nettos ”LIME” og Spars ”Kulør”, annonceret for ø-passet og muligheden for
at bestille det på hjemmesiden
– www.danskoferie.dk.
Facebook-profilen ”Øhop” får hver dag
flere likers/følgere. Fra juni er antallet vokset med over 4000 til mere end 5000.
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Ø-PAS

Få ø-passet på færgerne eller
køb det på www.oepas.dk

Ø-passet er omtalt i Jyllands-Postens magasin ”Livsstil Camping” og i Jysk Fynske
mediers magasin ”Rejser”, ligesom Politiken bragte en helsides omtale af ø-passet.
- Næste års kampagne er forberedt,
der er skrevet artikler, som vil blive bragt i
landsdækkende medier næste år, fortæller
Britta Leth.
37 øer
På VisitDenmarks platform er der oprettet
en særskilt hjemmeside – www.oepas.dk,
som præsenterer ø-passet og de 37 øer.
- Vi arbejder på at udbygge præsentationen med aktiviteter og arrangementer,
og vi er i gang med at undersøge, om der
kan laves et tættere samarbejde med Småøernes Fødevarenetværk, så også øernes
fødevareprodukter kan blive mere synlige,
fortæller Britta Leth og tilføjer:
- På et møde i uge 36 er arbejdet og
projektet vedr. ø-passet blevet præsenteret for Erhvervsstyrelsen, hvor der var stor
interesse for projektet. õ

noter

Høring på Christiansborg

HØRING DEN 3. MAJ I LANDSTINGSSALEN OM FÆRGESEKRETARIATETS ARBEJDE, RESULTATER
OG PROJEKTER.
Formand for Udvalget for Landdistrikter og Øer, Peter Juel Jensen, indledte
høringen med at bemærke, at i hans
mange år i Folketinget, var dette en af
de bedst besøgte høringer, han havde

deltaget i. Og det var vel at mærke ikke
kun på tilhørerpladserne, der var trængsel; i alt 14 folketingspolitiker fra V, DF,
EL, K, ALT, SF og S deltog i høringen.
- Færgesekretariatet laver et kæmpestort stykke arbejde, de er gode at spille
bold med, og de er gode til at sætte
politiske emner i søen, så politikerne har
noget at tage stilling til, det er nogle

folkemøde
2018

rigtig gode samarbejdspartnere, sagde
formanden:
- Hvis Staten og kommunerne samarbejder om at holde hånden under vores
øer, så kan det ikke gå helt galt. Udviklingen er på vej – men det bliver kun til
noget, hvis vi alle samarbejder, og vi alle
er opmærksomme på, at det stiller krav
til os allesammen. õ

FIND OS HER: faergesekr.dk

Kalender
STYREGRUPPEMØDE
Onsdag den 14. marts 2018 kl. 9.30-14.30.

Færgesekretariatet deltager på
Folkemødet 2018 i tæt samarbejde
med Sammenslutningen af Danske
Småøer. Her vil der være endnu mere
fokus på det, der særligt kendetegner øerne. Særlige produkter, at skabe
værdi med færgen, tilbud til turister
og events etc.

FÆRGESEKRETARIATETS
ÅRSMØDE 2018
Tirsdag/onsdag den 8.-9. maj 2018.
Start kl. 12, hvor vi sejler med færgen
til Tunø og tilbage så betids, at vi kan nå
middagen på Odder Park Hotel.
Årsmødet afsluttes 9. maj med frokost
kl. 12 på hotellet.
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F æ rg e - C i r k u s
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Cirkusartister over vogndækket. Passagererne på Venø-færgen kunne være heldige at få en
ekstra oplevelse i sommers.

32 / Ø-Færgerne / november 2017

eg har aldrig set så mange mennesker stå ud af bilerne.
Det var sjovt og overraskende, fortæller overfartsleder
Søren Adsersen om sommerens event på Venø-færgen.
Ideen kom fra cirkusset, der ringede til overfartslederen og sagde, at de gerne vil optræde på færgen.
- Jeg gav dem ”frit lejde” i 14 dage, og de kom 6-7
dage og satte deres udstyr op. De gyngede i en ring hen over
vogndækket og nåede at præsentere sig over højttaleren og udføre
et lille akrobatisk nummer på de ca. 2 minutter, det tager at sejle
over. Det var gratis og frivilligt – og det var en stor succes.
Helt grundlæggende var det en sjov og god oplevelse for passagererne. Det skaber dialog og en anden relation til kunderne – og
personalet var også glade for det. Så der var mange gode grunde
til at sige ja, siger Søren Adsersen. õ

