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reDaKtiOn Og FOtOS:
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Lise mortensen Høy
Tlf.: 40274958
lise@mortensen.mail.dk
Fotografer: carstenlundager.dk,
Bjørg Kiær og Leif jensen.

LaYOUt og iLLUStratiOner:

Camilla Thyrring Ludvigsen

trYK: jørn Thomsen/Elbo A/S
OPLag: 1200 stk

Færgesekretariatets styregruppe

Fra venstre ses formand for Færgesekretariatet direktør michel van der Linden, Kalundborg, direktør Bjarne Hansen (ikke på genvalg), Lolland, havne- og overfartsleder 

jens Kloster Hedegaard, Haderslev, overfartsleder Søren Adsersen, Struer, centerchef Flemming Kortsen, Slagelse Kommune (på nyvalg), vej- og ejendomschef Kim T. 

jensen, Norddjurs Kommune.

(egholm)

(anholt)

(Birkholm)

(Fur)

(Venø)

(endelave)

(hjarnø)

(tunø)

(Sejerø, nekselø)
(Orø)

(agersø, Omø)

(Barsø)

(aarø)

(Baagø)

(Drejø, Skarø, hjortø)

Strynø)

(askø, Femø, Fejø)

(avernakø, Lyø, Bjørnø)

•�� �Færgesekretariatet�har�kontor�i�Ærøskø-

bing, og arbejdet startede 1. marts 2015.

•�� �Hver�femte�danske�kommune�er�med�i�

Færgesekretariatet.

•�� �Hovedformålet�er�at�sikre�effektiv,�om-

kostningsbevidst og driftssikker færge-

drift til øerne.

•� �Skal�etablere�et�godt�netværk�for�erfa-

ringsudveksling og samarbejde kommu-

nerne imellem.

•� �Kontoret�er�bemandet�af�sekretariatsle-

der jan Fritz Hansen og sekretær Lotte 

Clausen Rhodes.

•� Se mere her: faergesekr.dk
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Færgesekretariatet 
på ret kurs

Med venlig hilsen

Michel van der Linden

Formand for Færgesekretariatets 
Styregruppe

Færgesekretariatet har nu eksisteret i 
to år, og arbejdet og opdraget har vist 
sig at være både vigtigt og nødvendigt 
for færgekommunerne, færgerne og 
øerne. 

Den endelige evaluering er først i 
2018, men helt overordnet glæder jeg 
mig over, at det går den rigtige vej – der 
er meget, der lykkes.

Vi kan skrive ”tjek” ved to vigtige 
rammevilkår: Godstakstrefusionen er 
gennemført, ligesom Landevejsprincip-
pet er kommet et godt stykke af vejen. 

De gode rammebetingelser har be-
tydning for væksten i ø-turismen. Vi ser 
nu på, om vi kan skabe værdi med fær-
gerne ved at spille sammen med Lande-
vejsprincippet og yderligere understøtte 
turismefremme og mulighederne for at 
drive erhverv på øerne. Dermed under-
støtter vi også bosætningen på landets 
øer. 

Vores indsatsområder harmonerer 
fint med målsætningen om Et Danmark 
i Balance, og vi oplever da også, at vo-
res mærkesager bliver båret frem med 
støtte fra mange forskellige parter og 
får stor politisk bevågenhed. 

Senest har der været høring om Lan-
devejsprincippet i Landstingssalen, og 
Færgesekretariatet har – sammen med 
vores samarbejdspartnere – haft fore-
træde for Udvalget for Landdistrikter 
og Øer, og jeg kan konstatere, at – i 
det mindste – nogle af spørgsmålene 
om fordeling af midlerne, og hvornår 
ordningen må benyttes, er ved at falde 
på plads.

Nu glæder vi os til at se, hvordan 
Landevejsprincippet slår igennem ude 
på øerne i år, hvor der har været bedre 

tid til forberedelse. Selvfølgelig tager 
det lidt tid, før samspillet fungerer mel-
lem færger og øer. 

Et andet vigtigt indsatsområde for 
Færgesekretariatet er at høste stor-
driftsfordelene ved, at der er 18 dan-
ske kommuner, der har ø-færger: Fælles 
indkøbsaftaler, tekniske løsninger om-
kring batteridrift og miljøoptimering 
og samarbejde om rekruttering og ud-
dannelse. Selv autonome færger, hvor 
vi bruger al tilgængelig højteknologi, 
diskuteres med Søfartsstyrelsen. Vores 
arbejde med et afløserfærgekoncept er 
også centralt og skulle gerne lede til ud-
viklingen af en standard ø-færge, der på 
sigt vil give stordriftsfordele på mange 
parametre.

Indkøbsaftalerne er der – eller er på 
vej – men de bliver ikke brugt!

Der er oprettet indkøbsaftaler på 
mange forskellige områder blandt an-
det redningsflåder og sikkerhedsudstyr, 
skibsmaling, bookingsystemer og ef-
teruddannelse, og der arbejdes inten-
sivt på at oprette attraktive aftaler for 
brændstof, smøreolie og forsikringer. 

men successen er helt afhængig af, 
at mange kommuner og færgeoverfar-
ter deltager; det er netop det, at vi er 
mange, der giver basis for forhandlinger 
og gode tilbud. 

Her mangler vi desværre opbakning.
Lidt firkantet sagt mener jeg faktisk, at 
rederne, kommunerne – nogen på råd-
huset – har pligt til at gå i dialog om, 
hvordan I bedst udnytter potentialet i 
de aftaler og tilbud, som Færgesekre-
tariatet får forhandlet hjem.

Og jeg bliver nødt til at sige, at det 
ikke kun handler om tal og beregnin-

ger, det handler også om god vilje. På 
mange andre områder er det muligt for 
kommuner at spare ved fælles indkøbs-
ordninger – IT er et godt eksempel. Og 
jeg har svært ved at forstå, at lige netop 
ø-færgerne er så specielle!

Samtidig erkender jeg, at nogle 
færgeoverfarter har bedre aftaler end 
dem, som Færgesekretariatet arbejder 
med; nogle har også flerårige bindende 
kontrakter.

men jeg vil dog opfordre til, at I un-
der alle omstændigheder laver et servi-
cetjek i forhold til Færgesekretariatets 
aftaler, bakker op om forhandlingerne 
og stiller spørgsmål og stiller krav til je-
res eksisterende aftaler.

Når færgedriften bliver mere effek-
tiv, vil den i mange tilfælde også blive 
billigere. De sparede penge kan enten 
benyttes til at dække et driftsunder-
skud på færgen, de kan vende tilbage 
til kommunekassen eller benyttes til 
serviceforbedringer. Det er de enkelte 
kommuners beslutning.

Der er sat mange skibe i søen, og vi 
er godt på vej til at få dem sikkert i havn.

med ønsket om en god sæson, hvor 
vi håber på godt vejr, så mange benytter 
sig af de billige færgebilletter.

mød os på Folkemødet på Born-
holm, hvor vi har telt sammen med 
Sammenslutningen af Danske Småøer. 
õ
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Onsdag den 3. maj 2017, kl. 13.00-15.00 i 
Landstingssalen på Christiansborg. 
Færgesekretariatet er efterfølgende (kl. 15.00-16.00) 
vært for en reception i Snapstinget.

PrOgraM:
12.30-13.00�� •�Ankomst,�registrering�og�kaffe
13.00-13.10�� �•��Peter Juel Jensen (V), udvalgsformand og ord-

styrer, og michel van der Linden, formand for 
Færgesekretariatet.

� •�Velkomst�og�introduktion�til�høringen.
13.10-13.40�� �•��Michel van der Linden, formand for Færgesekre-

tariatet: Landevejsprincippet og arbejdet med at 
skabe værdi med færgen. 

� •���Lars Erik Hornemann (V), borgmester, Svendborg 
Kommune: Øhop og turismefremme.

� •�� Holger Schou Rasmussen (S), borgmester, Lolland 
Kommune: Synspunkter på landevejsprincippet.

� •�Spørgsmål/kommentarer�fra�udvalget

13.40-14.00�� �•��Hans Otto Holmegaard Kristensen, adj. profes-
sor, tidligere leder af DTU’s maritime afdeling:

� •�Forslag�til�afløser/standardfærge.
� •�Spørgsmål/kommentarer�fra�udvalget.

14.00-14.20�� �•��Jan Fritz Hansen, sekretariatsleder, Færgese-
kretariatet: Færgesekretariatets hovedopgaver: 
Fælles Indkøb, standardfærge, miljøoptimering, 
turismefremme, færgepersonale og rammevilkår.

� �•� Eske Groes, chefkonsulent, Kommunernes Lands-
forening: Samarbejdet mellem KL og Færgesekre-
tariatet.

� •�Spørgsmål/kommentarer�fra�udvalget.

14.20-14.55���•�Åben�debat.

14.55-15.00�� �•��Peter Juel Jensen (V), udvalgsformand, og michel 
van der Linden, formand for Færgesekretariatet: 

� •�Afrunding�på�høringen�

15.00-16.00����•��Færgesekretariatet er vært for en reception i 
Snapstinget, hvor der er mulighed for uformel 
snak om færgeforhold m.m. 

 Høringen afholdes af Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer 
og Færgesekretariatet. õ

Færgesekretariatets interne Årsmøde 
4. maj, kl. 8.30-12.00
Scandic Copenhagen

Program:

8.30  Velkomst ved formanden.

9.00   Gennemgang af forslag til Arbejds-
program for 2017/18 ved sekreta-
riatslederen.

9.30   Drøftelse og vedtagelse af Arbejds-
program. 

10.00   Fagligt indlæg om færgernes ram-
mevilkår.

10.30  Kaffepause.

10.45   Indlæg ved udviklingsgruppen om 
Ø-pas 2017.

11.15   Formandens oplæg om den frem-
tidige indsats.

11.45   Valg af styregruppemedlemmer for 
2017-18.

11.55  Afslutning ved formanden.

12.00  Frokost. õ

HØring:
Færgesekretariatets arbejde, resultater og projekter

HØring Og ÅrSMØDe
3. og 4. maj

Udvalget for Landdistrikter og 
Øers sagsområde er: vilkårene for 
og udviklingen i landdistrikter og 
på de mindre øer.
Formand: Peter Juel Jensen (V)
næstformand: 
Lennart Damsbo-Andersen (S)
Udvalgssekretær: 
Jørgen Nielsen  
Udvalgsassistent: 
Tommy Jørgensen
www.ft.dk

Udvalget For 
landdistrikter og Øer
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- Vi arbejder på at skabe merværdi med færgerne, særligt 
igennem turismefremme. Og vi er meget tilfredse med den 
politiske opmærksomhed, der er omkring landdistrikter og 
øer, sagde formand for Færgesekretariatets Styregruppe, mi-
chel van der Linden, fra talerstolen i Landstingssalen:

- De sidste to års forbedrede rammevilkår med godstakst-
refusion og Landevejsprincip har haft en god effekt for fær-
gerne og de danske småøer. Særligt Landevejsprincippet – el-

ler rettere den del af det, der indtil nu er indført – har virket 
godt de fleste steder, det viser alle undersøgelser.

- Vores håb er selvsagt, at man fra politisk hold vil arbejde 
videre imod det fulde Landevejsprincip.

Vi kan se, det virker. Vi har hele tiden lagt vægt på, at man 
skal kunne tilpasse færgepriserne ikke kun i forårs- og efter-
årssæsonen, men også i vintersæsonen – en større fleksibilitet 
vil klart være en fordel. õ

Trafikal ligestilling og ligelig fordeling af midlerne fra Lan-
devejsprincippet var på dagsordenen, da Færgesekretariatet 
sammen med Småøernes Færgeselskaber og Sammenslut-
ningen af Danske Småøer havde foretræde for Udvalget for 
Landdistrikter og Øer den 15. marts.

Udgangspunktet var, at det af det fremlagte udkast til 
Lovforslag om udvidelse af landevejsprincippet mv. fremgår, 
at den nuværende fordelingsnøgle fortsætter og fremskrives 
procentuelt.

De tre organisationer fremførte et lidt optimeret forslag til 
fordelingen af midlerne.

Udvalget tog vel imod vores synspunkter og vil nu drøfte 
vores forslag nærmere, herunder også i et samråd med mi-
nisteren i forbindelse med det netop udsendte udkast til lov-
forslag. 

Færgesekretariatet ser nu frem til den – om end nok i 
første omgang mindre – evaluering af ordningen, der må 
forventes som opfølgning på høringen og i øvrigt i forbin-
delse med det lovforberedende arbejde, der nu skal ske ved 
udmøntningen af Finanslovens forhøjelse af tilskuddene til 
færgebilletterne. õ

FOrSLAg tiL juStering AF LAnDevejSprincippet
Foretræde for Udvalget for Landdistrikter 
og Øer den 15. marts.

Finanslovsaftalen for 2017 sikrer 
en gradvis indfasning af Lande-
vejsprincippet, som fra 2019 vil 
gælde hele året med undtagelse 
af højsæsonen, dvs. skolernes 
sommerferie. 
Fra 2019 er der i alt afsat 135 
mio. kr. årligt på finansloven til 
nedsættelse af færgetakster for 
passagerbefordring.

principperne FOr FOrSLAget:

1.  Der ”tages” ikke noget fra nogen kommuner, 

det sikres blot tidsmæssigt, at alle kommer med 

fra start på et virksomt tilskudsniveau. Dette kan 

opnås ved i første omgang at bringe alle op på 

lige præcis 43 pct. af det endelige og fulde støt-

tebeløb, der gælder, når Landevejsprincippet er 

fuldt gennemført. 

2.  Det kræver 68,7 mio. kr., hvilket er tæt på lovfor-

slagets afsatte midler på 68,4 mio. kr. 

3.  med de afsatte midler i 2018 (74,3 mio. kr.) kan 

alle færgeruter bringes op på 50 %, såfremt man 

benytter en procentuel ligestilling.

4.  Grundtaksten er et beløb på de første 20,22 kr. 

af billetprisen for passagerbilletter, som der – 

uanset billetprisen – ikke gives tilskud til. Det på-

virker selvfølgelig især de ruter med kort sejlads, 

der har haft en takst på omkring 20 kr. 

 Det foreslås, at grundtaksten bliver ophævet.

Landevejsprincippet virker

Landstingssalen på Christiansborg var godt fyldt op, da der den 22. februar var høring 
i Udvalget for Landdistrikter og Øer om tilskud til nedsættelse af færgetakster.

Høring om landevejsprincippet



MAnge OMrÅDer er pÅ 
vej MOD MÅL

inDSAtSOMrÅDerne

Færgesekretariatet arbejder overordnet med to hoved-
målsætninger: optimering af sejladsen til de danske øer 
og netværksetablering mellem kommuner med ø-fær-
ger. Det overvejes nu at tilføje en vision om at ”skabe 
værdi med færgen.”
medlemskommunerne har fastlagt seks indsatsområ-
der, der særlig skal prioriteres – sideløbende med med-
lemsservice og rådgivning.

StAtuS FOr FærgeSekretAriAtetS ArBejDe:

Fælles indkøb og stordrift
Der er nu etableret en lille halv snes rammeaftaler 
om alt fra rekruttering, efteruddannelse, skibsmaling, 
redningsmidler, bookingsystemer til juridisk og teknisk 
service. Der arbejdes i øjeblikket på aftaler i forhold til 
olieleverancer, smøringsmidler, forsikring mv. 

Der ses særligt på at skabe gennemsigtighed og 
fælles rammeaftaler, som medlemmerne kan benytte 
og trække på i deres optimeringsarbejde med fær-
gerne. Det er den foreløbige vurdering, at der allerede 
ligger besparelser i størrelsesordenen ”flere millioner 
årligt”. 

Og vi skal videre ad den vej; baseret på medlem-
mernes frivillige tilslutning til de tilbud, som fore-
ligger. Kommunernes Landsforening har samtidig 
 

skabt god fokus på området i forbindelse med den 
budgetvejledning, der udsendes til rådhusene. Fær-
gesekretariatets tekniske konsulenter har udarbejdet 
flere inspirationsrapporter til besparelsesmuligheder 
på overfarterne, ofte med relativt enkle midler såsom 
sænkning af temperaturen i maskinrummet, styring af 
ballastvandsanvendelsen etc. 

Der er også påbegyndt egentlige energioptime-
ringsprogrammer, hvor olieforbruget overvåges digi-
talt under selve sejladsen, ligesom der ses på intro-
duktion af delvis batteridrift til gavn for både miljø 
og omkostningsniveau. Der er udarbejdet en særlig 
dokningsvejledning, som kan benyttes for at få de 
bedst mulige resultater ved færgernes værftsforhold.

Der er nu udviklet et egentligt forslag til en første test-
afløserfærge med kapacitet til knap 20 biler og godt 
100 passagerer. Færgesekretariatet har fået til opgave 
at udvikle et sådant første koncept. 
Oplægget til denne hybrid-afløserfærge har været 
i høring hos medlemmerne, og der vil senere blive 
afholdt en bredt anlagt konference, hvor alle bi-
dragsydere og eksperter kan give deres besyv med. I 
mellemtiden afholdes et særligt fokusmøde med de 
berørte borgmestre for at sondere, hvor mange der i 
første omgang går med om bord i projektet. 

Færgen følger et modulopbygget koncept og kan 
til sin tid bestilles i den form, som passer bedst til den 
konkrete overfart. Færgens pris forventes at ligge på 
40-45 millioner DKK, og der budgetteres med et for-
nuftigt såkaldt dagstal, der skulle gøre det attraktivt at 
leje færgen ind under eksempelvis dokningsperioder 

mv. Det vurderes sideløbende, hvem der kunne være 
bedst egnet til at drive færgen i det daglige, da den 
ikke blot kan indsættes under dokningsperioder, men 
også ved andre driftsforstyrrelser samt ved kapacitets-
mæssige behov på konkrete overfarter; måske ikke 
mindst efter introduktionen af Landevejsprincippet 
med de lavere billetpriser. 

Endelig er det tanken at anvende denne første af-
løserfærge til forsknings- og udviklingsprojekter om-
kring eksempelvis letvægtsramper i komposit og drift 
af såkaldte autonome færger med optimal anvendelse 
af menneske og teknologi. 

Når de første erfaringer er på plads, er det på sigt 
planen, at der kan udvikles et standardkoncept, som 
ø-færgerne fremover skal baseres på for at opnå de 
bedst mulige stordriftsfordele.

Afløserfærge/standardfærge
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Rekruttering er næppe den største udfordring lige i 
øjeblikket, hvor andre dele af skibsfarten lider og må 
bortrationalisere søfarende. På sigt er det imidlertid 
vigtigt, at færgerne får det bedst muligt motiverede 
mandskab, og derfor har Færgesekretariatet sammen 
med Søfartsstyrelsen igangsat et udvalgsarbejde, der 
skal udvikle en mere færgerettet uddannelse. Der 
er indgået rammeaftale med et vikar- og rekrutte-
ringsfirma for at gøre det enklere at skaffe personel. 
Færgesekretariatet understøtter ligeledes efteruddan-

nelse, ikke blot sammen med søfartsskoler, men også 
ved særlige fokuserede programmer om rederansvar, 
sejladsoptimering og venlig kunde/turistbetjening. I 
samarbejde med Søfartsstyrelsen og DTU ses der på 
projekter om de såkaldte autonome færger, hvor den 
nyeste teknologi tages i anvendelse. 

Både forenkling i forbindelse med Søfartsstyrelsens 
syn og større fleksibilitet ved anvendelse af de såkaldte 
vinter/sommertal for passagerer er i en god gænge.

En af Færgesekretariatets visioner er at ”skabe værdi 
med færgen”. Optimering og effektivisering af fær-
gedriften 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 præ-
senteret bud på, hvordan denne opgave bedst kan 
løses. Det lille røde ø-pas, trykkes nu i et oplag på 
over 200.000 eksemplarer – også i engelsk og tysk-
sprogede udgaver. Samtidig går vi også digitalt med 

projekter og ser på, hvordan færgerne kan spille sam-
men med nogle af ø-ferieportalerne. 
Færgesekretariatet støtter også projektet med at ud-
bygge ø-hop mulighederne i det Sydfynske øhav og 
drager 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. Endelig produ-
ceres en lille ultrakort turismefilm om færgen, som 
start på ø-ferien.

Markedsføring og turisme

rekruttering og færgepersonale

Der er efterhånden indsamlet en del besejlingstal og 
økonomiske oplysninger fra medlemskommunerne. 
Dette materiale vil nu løbende blive udbygget med 
analyser af udviklingen på øerne som følge bl.a. af 
de politiske initiativer omkring støtte til billetpriserne. 
målet er at vurdere effekten heraf sammen med den 
generelle turismeindsats i forhold til øerne og de til-
knyttede landdistrikter. Der vil således også udover be-
folkningsudvikling og bosætning blive set på turisme-

tal, huspriser, erhvervsaktiviteter, CVR-numre osv. Der 
vil også blive gennemført flere undersøgelser af fær-
gernes omkostningsniveauer og leverandørpriser for 
at sikre de bedst mulige løsninger for overfarterne. 

Færgesekretariatet håber på forståelse for, at da-
taindsamling også vil indebære lidt yderligere indsats 
i medlemskredsen - selvom vi selvsagt vil søge at be-
grænse os mest muligt.

Der er stor og positiv politisk opmærksomhed om-
kring det danske ørige. Godstakstordningen fra 2015 
og Landevejsprincippet fra 2016 er ikke mindst for 
sidstnævntes vedkommende i stor udvikling. Færge-
sekretariatet anerkender, at vi foreløbig har fået god 
respons på vore ønsker om at udbrede princippet til 
vintermånederne, sikre at kommunerne lokalt kan op-
timere anvendelsen af støtten, og at der i det mindste 
nu kommer en snarlig evaluering. 

Færgesekretariatet vil fortsat arbejde på at sikre, 
at alle kommuner allerede fra starten kommer med, 
og at det også respekteres, at nogle kommuner al-

lerede tidligere har arbejdet for at holde billetpriserne 
til øerne på et gunstigt niveau. 

Vi udarbejder høringssvar på en lang række områ-
der og søger at få en fornuftig mediedækning i forhold 
til vores stilling i den maritime og transportpolitiske 
debat.

Også i forhold til politiske beslutningsforslag peger 
vi på behovet for fleksibilitet og lokal selvbestemmelse 
under de overordnede rammevilkår og/eller krav, som 
søges vedtaget. Ligeledes er den interne kommunika-
tion mellem medlemskommunerne og alle færgean-
svarlige m.fl. søgt styrket gennem både medlems- og 
nyhedsbreve.

rammevilkår

Statistik/fakta

    Færgesekretariatets projektgrupper arbejder på at udvikle alle disse områder, 
og vi opfordrer derfor medlemmerne til at deltage. meld dig bare til Sekretariatet.
vigtigt at deltage:
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Færgesekretariatet har netop 
indgået en rammeaftale om køb 
og eftersyn af redningsflåder 
med Viking Life-Saving Equip-
ment a/S i Esbjerg. aftalen er 
som en rammeaftale indgået på 
medlemmernes vegne – inklu-
sive associerede medlemmer – 
og giver betydelige besparelser 
i de årlige udgifter, ligesom der 
ikke skal finansieres større udbe-

taling ved udskiftning af flåder. 
Det er en 10-årig aftale med en 
årlig ydelse, der dækker flådens 
nypris og de periodevise service-
udgifter mv. medlemmerne skal 
selv rette henvendelse til Viking 
og beslutte, om man ønsker at 
indgå aftale om levering af nye 
flåder eller blot benytte service-
aftalen med rabat for eksiste-
rende flåder.

Der er indgået en rammeaftale med mariTeam 
a/S indeholdende attraktive priser ved køb af 
forskelligt maritimt sikkerhedsudstyr.

Der er oprettet en særlig afløser/vikarordning for 
maritimt personel med job2Sea, hvor medlem-
merne enkelt og med rabat kan leje mandskab 
for kortere perioder.

Færgesekretariatets konsulenter har udarbejdet en halv snes rappor-
ter om forskellige tiltag til optimering af driften. Der gennemføres 
testforsøg med ”real-time” overvågning af energiforbrug, og
der er lavet konkrete forslag til introduktion af batteridrift på fær-
gerne.

Færgesekretariatet kan tilbyde økonomisk assistance til medlem-
mer, som ønsker forskellige specialkurser, som ikke er omfattet af 
refusion fra eksempelvis Kompetencefonden – og i et samarbejde 
bl.a. med Svendborg Søfartsskole. Specialkurser i rederansvar, 
kundeservice, teknisk bistand, syn og audits, arbejdsmiljø etc. kan 
bestilles.

Færgesekretariatets journalistiske rådgivere hjælper gerne med 
udformning og distribution af forskelligt nyhedsmateriale.

Der arbejdes på at få oprettet nye rammeaftaler bl.a. for brændstof, 
smøreolier og forsikringer. Løbende vurdering af fælles indkøb og/
eller benchmarking af prisniveauer kan også fås hos Færgesekre-
tariatets indkøbskonsulenter.

Fortrolighedshensyn omkring priser mv. gør, at Færgesekreta-
riatets rammeaftaler kun er omtalt i mere generelle vendinger. 

Rammeaftale indgået med Hempel a/S med 
tilbud om rabatter på skibsmaling mv.

En samarbejdsaftale med Teambooking med 
særlig tilpasning til den mindre færgefart.

Samarbejdsaftale med Krisale Shipbrokers om tek-
nisk rådgivning samt ved køb/salg/leje af tonnage.

Der er udarbejdet en særlig dokningsmanual 
for medlemmerne med gode råd og anbefalin-
ger i forhold til forberedelse af dokning.

Der er indgået en aftale med Njord advokatfirma 
om juridisk bistand inden for færgerelaterede 
spørgsmål. I stedet for selvstændigt i hver kom-
mune at besvare høringsskrivelser fra myndighe-
derne, er der også mulighed for helt eller delvis at 
tilslutte sig Færgesekretariatets høringsskrivelser.

redningsflåder sikkerhedsudstyr

Vikarordning

Teknisk rådgivning

Efteruddannelse/kurser

PR og sociale medier

nye aftaler

SkibSmaling

Bookingsystemer

shipBrokers

dokningsmanual

Juridisk rådgivning/
Høringssvar
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- Da sekretariatet startede, var der lang 
afstand mellem færgen og dens folk på 
den ene side og rådhuset på den anden 
side. Det var lige som to helt adskilte 
verdener. Det har derfor været en del 
af opgaven at knytte færger og råd-
huse bedre sammen – og det er godt 
i gænge, lyder det fra Eske Groes, der 
som chefkonsulent i Teknik og miljø i 
Kommunernes Landsforening (KL) har 
Færgesekretariatet som en del af sit 
område.

Chefkonsulenten peger på, at det er 
positivt, at der er fremgang på alle de 
konkrete indsatsområder, der er define-
ret for Færgesekretariatets arbejde, og 
at den del af formålet, der handler om 
at effektivisere færgedriften, dermed er 
godt på vej.

- Samtidig har Færgesekretariatets 
aktiviteter bevirket, at netværket mel-
lem de kommunale redere er blevet 
stærkere, og at bevidstheden om op-
gaverne og ansvaret som reder er ble-
vet større. Før sad rederne typisk alene 
i deres kommune uden at kunne støtte 
hinanden og uden at have nogen at 
spørge til råds. Her er rederkurserne et 
vigtigt element – både for fagligheden 
og netværket.

Så både det hårde med effektivise-
ringer og det bløde med netværk – er 
godt på vej.

Eske Groes peger på, at det er posi-
tivt, at Færgesekretariatets nye formand 
har ambitioner om et ekstra indsatsom-
råde: At skabe værdi med færgen.

- Det er der allerede gode eksempler 
på flere steder – blandt andet på Syd-
fyn – og det er vi vældig godt tilfredse 
med i KL. Det er fint at gøre det mere 
effektivt, men det er ikke nok. Vi skal 
også udvikle områdets gevinster for de 
berørte lokalsamfund. 

StØrSte uDFOrDring
Arbejdet med afløserfærgen ser Eske 
Groes som Færgesekretariatets største 
udfordring.

- Afløserfærgen er den virkelige test 
på, om kommunerne kan finde sam-
men i samarbejdet om ø-færgerne. Der 
er ingen tvivl om, at gennemførelsen og 
bygningen af en afløserfærge vil have 
kæmpestor værdi for kommunerne, 
men projektet kræver, at man rækker 
hænderne frem imod hinanden.

man har talt om det meget længe, 
men nu skal det være. 

Eske Groes tilføjer, at vaner og kultu-
rer ikke ændres fra dag til dag:

- Afløserfærgen skal nok blive til no-
get, men det tager tid. 

- Det gælder også indkøbsaftalerne. 
For mig er der ingen tvivl om, at det kan 
betale sig, at færgekommunerne går 

sammen om indkøbsaftaler. men her 
er vi også oppe imod vaner, bekendt-
skaber, kultur – og hvordan man altid 
har gjort. Heldigvis er der flere gode 
eksempler, og det går den rigtige vej. 
Vi støtter fra KL denne udvikling. 

Endelig peger Eske Groes på, at 
selv om det ikke er Færgesekretariatets 
fortjeneste alene, hører indførelsen af 
Landevejsprincippet også med til suc-
ceserne:

- Det er et godt tiltag, der giver 
meget positiv opmærksomhed og har 
medført stor optimisme omkring mar-
kedsføring og turisme. Det spiller godt 
sammen med, at Færgesekretariatet vil 
arbejde med værdiskabelse med fær-
gen. õ

Færgesekretariatet 
har medvind
- Færgesekretariatets arbejde er gået rigtig godt, 
og endnu bedre end jeg havde forventet, siger 
Chefkonsulent i KL, Eske Groes. Han har været 
med helt fra opstarten af Færgesekretariatet, og 
hans evaluering her, to år efter Færgesekretaria-
tet blev sat i søen, er positiv.

kommunernes landsForening:

Der er ingen tvivl 
om, at gennemfø-
relsen og bygnin-
gen af en afløser-
færge vil have kæmpestor værdi 
for kommunerne, men projektet 
kræver, at man rækker hænderne 
frem imod hinanden.
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30 år på 
 Omøfærgen

nud Nielsen har været hele turen igennem 
på Omøfærgen; han startede som styr-
mand i 1987, senere skipper – og nu er han 
chefskipper. Tørnlægning, timeregnskab og 
dokplanlægning ligger under ham, foruden 
hans almindelige tørn på færgen – og han 

er altid med i dok. Faktisk var det også Knud Nielsen, der i 
sin tid var med, da den nuværende Omøfærge blev bygget i 
Assens i 2004, så der er formentlig ikke mange hjørner, kabler 
eller bolte på den lille færge, som han ikke kender personligt.

Tørnen på Omøfærgen veksler imellem vagter på et døgn 
og to døgn, og friheden efter vagt er altid på minimum 24 
timer og op til tre døgn.

- Vi planlægger efter, at alle får weekender fri, derfor kan 
det ikke bare køre i en fast tørn, forklarer Knud Nielsen og 
tilføjer, at der også er mulighed for at få bygget flere dages 
samlet frihed ind i den almindelige vagtplan, når nogen skal 
holde ferie osv.

Besætningsfastsættelsen er på to navigatører, skipperen 
skal være uddannet kystskipper, styrmanden styrmand af 4. 
grad. Der er ansat otte navigatører, tre er faste skippere, to 
sejler skiftevis skipper/styrmand, og tre har kun papirer som 
styrmand.

kurSer BLiver neDLAgt
Omøfærgen har endnu ikke benyttet sig af Færgesekreta-
riatets indkøbsaftaler – brændstoffet købes (billigt) sammen 
med�Sejerøfærgen�og�Ærøfærgerne,�og�der�er�underskrevet�
en kontrakt, der løber nogle år.

- Færgesekretariatets aftale med Viking om flådeeftersyn 
vil jeg tjekke op på, når vi skal i dok her i foråret, siger Knud 
Nielsen. Han har et meget konkret ønske til en forbedring, 
som Færgesekretariatet kan tage sig af. Det handler om, at 
alle færgenavigatører skal have kurser i stabilitet, krisestyring 
og tilrettelæggelse af brandrulle, før de mønstrer ombord. 

- men da det er ganske få, der skal have kurserne, bliver 
de udbudt meget sjældent – og de bliver tit aflyst, fordi der 
ikke er nok deltagere. 

Det betyder, at vi ikke kan ansætte gode folk, der fx kom-
mer hjem fra langfart, forklarer chefskipperen.

- Det ville være en stor hjælp, hvis loven kunne ændres, så 
Søfartsstyrelsen kunne give navigatørerne dispensation indtil 
første afholdte kursus, hvis der er dokumentation for, at de 
er tilmeldt. Eller, at der blev afholdt flere kurser, lyder det fra 
chefskipperen, der har tænkt sig at henvende sig til Færge-
sekretariatet, når det bliver aktuelt næste gang:

- Færgesekretariatet har allerede tilbud om forskellige spe-
cialkurser – og jeg håber, de kan være behjælpelige med de 
tre kurser, som jeg tit mangler til nye folk. õ

k

Selvom Knud Nielsen til juli kan holde sit 30 års ju-
bilæum på Omøoverfarten, er han ikke den, der har 
været der længst; hans kollega, Egon, har været på 
færgen tre år længere. man render ikke af pladsen på 
den lille sydsjællandske færge.

Chefskipper på Omøfærgen, Knud Nielsen, oplever, 
at der kommer mange uopfordrede ansøgninger:
- For ti år siden kunne vi ikke stampe folk op af 
jorden. I dag er der mange om buddet.
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Færgedrift en er en
    del af øernes dna

lagelse Kommune be-
sluttede i 2016 at gen-
nemføre en ny reduceret 
sejlplan til kommunens to 
øer, Omø og Agersø. En 
reduktion, som dog gav så 

stor utilfredshed på de to øer, at politi-
kerne valgte at rulle en væsentlig del af 
planen tilbage – i øvrigt med henblik på 
en evaluering i år.

”En lektion i, at vi skal være yderst 
opmærksomme på øboerne behov,” 
kalder centerchef i Center for Teknik 
og miljø i Slagelse Kommune, Flemming 
Kortsen, episoden:

- Færgen er øboernes livsnerve, og 
fartplanen er afgørende for, om de fx 
kan have et arbejde i land. Færgedrif-
ten koster mange penge pr. indbyg-
ger – men omvendt kan man sige, at 
øboerne ikke bare kan tage bilen eller 
en taxi, hvis færgen ikke sejler, sådan 
som vi kan her på fastlandet, når f.eks. 
togene ikke kører.

Flemming Kortsen understreger, at 
det er vigtigt, at der er tillid mellem øbo-
erne og kommunen:

- Det gør det ikke nemmere, at der 
også er mange forskellige holdninger 
ude på øerne; men det er klart, at vi 
skal forsøge at lave nogle langsigtede 
aftaler; så øboerne ved, hvad de kan 
regne med. Og omvendt.

 
FærgeDriFt er ØenS DnA
Slagelse Kommune driver de to færger 
til Agersø og Omø og har for nylig an-
skaffet en ekstra, mindre færge – Kat-
tegat – der har plads til 12 passagerer 
og ikke medtager biler. Den sættes ind, 
når de store færger er på værft eller er 
ude af drift.

- Det er en dyr løsning, der helt klart 
sætter fokus på, at standardiserede fær-
ger, der kan afløse hinanden, er den rig-
tige vej at gå, siger Flemming Kortsen, 
der peger på det vigtige i at arbejde 
mod centrale løsninger.  

LAnDevejSprincippet 
SkAL FØLgeS Op
Flemming Kortsen er her i foråret kom-
met med i Færgesekretariatets Styre-
gruppe. 

- Flere af de andre i Styregruppen er 
tæt på selve driften af færgerne. min 
indgang er nok mere overordnet; jeg 
er optaget af, at færgedriften er en del 
af øernes dna, vi skal se øen og færgen 
som en helhed. 

- Landevejsprincippet betyder, at der 
helt overordnet kommer flere penge til 
færgedriften. men de billigere færgebil-
letter i skuldersæsonerne handler også 
om turismen; at der kommer flere folk 
ud på øerne. 

Flemming Kortsen peger på, at hvis 
vi skal se en varig virkning af Lande-
vejsprincippet, skal turisterne have no-
get ud af at komme på øerne, de skal 
opleve noget og se noget:

- Her er det vigtigt, at vi inddrager 
øboerne, så vi udnytter mulighederne, 
og så øboerne får mest muligt ud af 
det. Der er mange ildsjæle og et enormt 
potentiale i øboerne, det skal vi have 
i spil – sammen med kommunen. õ

s

Det er vigtigt at se øerne fra en holistisk synsvinkel – som en res-
source og som et turistpotentiale, og hvis det skal udnyttes, kræver 
det tillid, samarbejde og langsigtede aftaler, siger Flemming Kortsen, 
der for nylig er kommet med i Færgesekretariatets Styregruppe.
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- Det var på høje tid, at vi fik et 
Færgesekretariat og et samarbejde 
imellem ø-kommunerne. 
Det er et godt fundament til at 
skabe netværk, fælles forståelse 
og mere standardisering. Det er 
fint med de fælles høringssvar; 
og det er særligt fint, når svarene 
både er fra Færgesekretariatet, 
Øsammenslutningen og Småøernes 
Færgeselskaber – det viser fælles 
fodslag, og det giver gennemslags-
kraft, siger centerchef i Center for 
Teknik og Miljø i Slagelse Kommune, 
Flemming Kortsen, der har det 
overordnede ansvar for færgefarten 
til Omø og Agersø.
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Godt samarbejde

andevejsprincippet er vigtigt for både turisme 
og erhverv på øerne – der kommer simpelthen 
flere besøgende. 

men lige så vigtigt – set fra Sammenslut-
ningen af Danske Småøers perspektiv – er, at 

de billigere færgebilletter også er afgørende i forhold til bo-
sætning:

- Det betyder ganske meget, hvad færgebilletten koster, 
når man skal have sin familie og sine venner på besøg ude 
på en ø. Det er ikke god reklame at sige til folk, der gerne vil 
flytte til øen, at de ikke skal regne med at se familie og venner 
så meget, fordi det er så dyrt at komme over, siger formand 
for Sammenslutningen af Danske Småøer, Dorthe Winther, 
der selv er bosiddende på Omø. Hun fortsætter:

- Her på Omø har der fornylig været et ældre ægtepar, 
der holdt deres guldbryllup ”i land”, fordi det var for dyrt at 
få alle gæsterne herover.

- Og så betyder det naturligvis også noget for bosætning, 
at der kommer flere turister, så der er bedre basis for erhverv. I 
den sammenhæng tæller sommerhusgæster også; vi har lavet 

en lille undersøgelse, der viser, at vores sommerhusejere på 
Omø kom tre til fem gange mere i efteråret, end de plejer at 
gøre på grund af de nedsatte takster. Og det er da klart, at 
det kan mærkes i dagligvarebutikken.

Øerne SkAL BAkke Op
- men øerne skal også gribe bolden. Ser vi turistmæssigt på 
det, er det vigtigt, at der er noget at komme efter. Hvis turi-
sterne kommer over til en lukket ø, hvor de hverken kan spise, 
drikke kaffe eller opleve noget, kommer de formentlig ikke 
igen, understreger Dorthe Winther, der medgiver, at det er 
vanskeligt at holde åbent året rundt på småøerne:

- men så må turistvirksomhederne bakke op om Lande-
vejsprincippet ved at holde åbent fx i påskeferien og efter-
årsferien – og dermed være med til skabe grundlaget for, at 
skuldersæsonen bliver en bedre forretning både for dem selv 
og for færgen. Der er en gensidig forpligtigelse til at gøre 
noget, og det er fx en rigtig god ide, at turister via færgens 
hjemmeside kan købe ”hele opholdet” – færgebillet, en gui-
det snapsetur og en picnickurv. Så ved alle involverede på 

l

Vi har taget et langt sejt træk, og nu rykker det i forhold til turisme, erhverv og 
bosætning. Samarbejdet mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og Fær-
gesekretariatet viser, at når man trækker på samme hammel, giver det resultater.

FOrManD FOr SaMMenSLUtningen 
aF DanSKe SMåØer:

Landevejsprincippet har virket 
rigtigt godt de allerfleste steder. 
Vores mål er, at det skal virke året 
rundt. Men nu får vi det prøvet af 
– og så kan vi rette det til.
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øen, hvor mange gæster der kommer – og turisterne føler sig 
trygge ved arrangementet. Som en sidegevinst får vi gæsterne 
rundt på hele øen og får fortalt det, vi gerne vil, understreger 
formanden, der tilføjer, at det er vigtigt, at kommunerne i 
samarbejde med øboerne er hurtige til at få meldt færgepriser 
og tidspunkter for prisnedsættelser ud, så øerne ved, hvad 
de spiller op imod.

Svært At MArkeDSFØre
Dorthe Winther peger på, at billetpriserne er nedsat forskel-
ligt og på forskellige tidspunkter i hele landet, og at det gør 
markedsføring meget vanskelig – og fælles markedsføring 
umulig:

- Nu må vi høste erfaringer her i 2017 frem til 2019, hvor 
man – ifølge ministeren – har indført Landevejsprincippet 
uden for højsæsonen og med en bundtakst på passagerer 
på 20,22 kr.  

Når vi så når til 2019, er det vigtigt, at alle færgeselskaber 
nedsætter alle takster til Landevejsprincippet  i hele den ud-
meldte periode fra efter sommerferien til Sankt Hans næste 
år. Det ville lette både forståelse og markedsføring.

- Og samtidig vil det give et indtryk af, hvordan midlerne 
slår til, også når der kommer flere passagerer med færgen.

Her peger Dorthe Winther på, at der er et uløst spørgsmål 
om, hvad der sker, hvis og når, landevejsprincippet er en så 
stor succes, at der bliver solgt så mange ekstra billetter, at 
tilskuddet ikke rækker til at finansiere de nedsatte priser:

- Der er flere måder at se det på: Enten kan man stoppe 
tilbuddet på billigere billetter, når tilskuddet er ’brugt’.

man kan også mene, at tilskuddet skal stige i takt med, at 
der sælges flere billetter. Eller – og det er den model, Sam-
menslutningen mener, er rigtig – man kan sige, at de ekstra 
solgte billetter så at sige er ekstra penge lige ned i baglom-
men. Det siger jeg ud fra den betragtning, at ekstra passage-
rer vel i de allerfleste tilfælde ikke medfører ekstraudgifter for 
færgen. Og samtidig vil jeg sige, at det er et luksusproblem, 

hvis færgen er fyldt op, og nogen må vente til næste afgang 
– sådan er det jo også mange andre steder i det danske 
transportsystem. Langt hen ad vejen vil problematikken med 
fyldte færger kunne løses af et bookingsystem, så folk ikke 
går forgæves, og dermed behøver en fyldt færge ikke pr. 
automatik at medføre ekstra afgange.

- men der er færgeruter, der godt kunne bruge nogle flere 
afgange; og det kunne de ekstra passagerer i forlængelse af 
Landevejsprincippet måske være med til at løfte.

FæLLeS intereSSer
Dorthe Winther glæder sig over Færgesekretariatets arbejde 
og målsætninger, der på mange måder ligger på linje med 
Øsammenslutningen:

- Det er klart i vores interesse, at færgerne bliver drevet så 
effektivt og så billigt som muligt, så får vi som øboere mest 
ud af pengene og er mindre ”truede” af serviceforringelser.

Færgen er jo ”vores landevej”, og vi er helt afhængige af 
fastholdelse og for nogle ruters vedkommende udbygning af 
serviceniveauet (flere afgange) for, at vi som småøer kan over-
leve som helårssamfund. målet med, at færgen skal skabe 
værdi, er vi særligt glade for. Det er godt for bosætningen. 
Og så er det også vigtigt, at øerne ikke bare bliver omtalt som 
en udgift; de kan også skabe værdi.

Endelig ser Dorthe Winther det som en god udvikling, at 
rederne ude i kommunerne får skabt et netværk og bliver 
mere bevidste om deres ansvar og opgaver:

- Indtil nu har det hele hvilet på overfartslederne; nu er 
færgernes drift og styring kommet højere op i det kommunale 
system, og rederne mødes og udveksler både erfaringer og 
frustrationer. Det er godt for driften af færgerne.

Nu håber Dorthe Winther på, at spørgsmålet om servi-
cekurser for mandskabet på færgerne bliver til noget: - Ø-
opholdet starter, når du går ombord på færgen, derfor er det 
afgørende vigtigt, at dem, passagererne møder, er venlige. 
Det er førsteoplevelsen af, hvordan det er på øen. õ

Målet med, at færgen skal skabe værdi, 
er vi særligt glade for. Det er godt for 
bosætningen. Og så er det også vigtigt, 
at øerne ikke bare bliver omtalt som en 
udgift; de kan også skabe værdi.
Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af 

Danske Småøer.
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Overfartsleder Peter Pihl Espersen (th.) 
og skipper Andreas Jakobsen. 

Færgeskipper Andreas Jakobsen har 
sat kursen mod Barsø. 

”Barsøfærgen” på 
vej ind i færgelejet i 
Barsø Landing med 
posten retur fra øen.

Landets største 
enmandsbetjente færge

kipper på dagens overfar-
ter er den 56-årige tidligere 
skawbo, Andreas jakobsen, 
der har en fortid som fi-
sker. med ombord er også 

overfartsleder og skibsfører Peter Phil 
Espersen.

- Vi er tre, der på skift sejler færgen i 
en fast tilrettelagt turnus. Vagterne va-
rer 24 timer og begynder klokken 06:25 
og slutter klokken 18:20. Herefter står 
vi til rådighed med et varsel på 30 mi-
nutter frem til klokken 06:25 næste 
morgen. I tilfælde af pludselig opstået 

sygdom på øen, der kræver overførsel 
til hospital eller transport af læge til en 
patient, ved brand eller andre former 
for hasteopgaver skal vi træde til med 
færgen som en del af det kommunale 
beredskab, fortæller Peter Phil Espersen:

- Hver anden dag forlænges sejlad-
serne, når mælketankvognen skal med. 
Tankvognen skal over to gange, da vi 
af hensyn til vægten kun kan medtage 
forvognen. Lastet går mælkebilen lige 
til grænsen af færgens bæreevne. Når 
færgen igen når Barsø Landing med 
tankbilen, tømmes mælken i tanken på 

påhængsvognen, der står ved færgele-
jet. Det tager gerne 15 minutter, og så 
returnerer vi.

Ligger ALDrig StiLLe
Udfordringerne ved at besejle ruten 
mellem Barsø Landing og Barsø er til at 
overskue, noterer Peter Phil Espersen:

- Færgen er dimensioneret til de for-
hold, der kan opstå under bl.a. storm. 
Vi ligger aldrig stille – uanset blæse-
vejr på 20 meter i sekundet en tidlig 
januar morgen fra sydøst ved anløb af 
færgelejet på Barsø eller modsat på jyl-
landssiden fra nord/nordvest, fortæller 
Andreas jakobsen:

- Det kan give lidt højvande ved fær-
geanlæggene, men så henter vi skole-
børnene i en trækvogn og kører dem 
ombord på færgen.

s

Otte gange i døgnet tøffer den lille færge ”Barsøfærgen” mellem 
Barsø Landing små 11 kilometer nordøst for Aabenraa i Sønderjyl-
land til den lille ø Barsø ved indsejlingen til Genner Bugt. Færgen 
er med en gennemsnitsfart på 7 knob et kvarter om at nå frem 
til den lille ø.
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”Barsøfærgen” på vej til fastlandet efter post-
tur til øen ved indsejling til Genner Bugt.

Færgelejet og færgen 
ved Barsø Landing. 
”Barsøfærgen” er en 
dobbeltenderfærge, der 
måler 19 meter. Den er 
5,8 m bred og stikker 
1,9 meter. Færgen er 
udstyret med to Perkins 
185 hk motorer. De blev 
sat i for to år siden. 

FærGEDOkninG
Såvel Assens-Baagø Færgen som 
Barsøfærgen har netop været i dok 
til årligt eftersyn på Assens Skibsværft 
A/S. Her fik de mindre færger mange 
roser med på vejen af værftets direktør 
og ejer, Erling Pedersen, i forhold 
til færgernes generelle stand. Det 
er færger som Bitten Clausen, Aarø 
færgen, Baagø færgen, Hjarnø og så 
Barsøfærgen:
- Rederierne tager fornuftige beslutnin-
ger, der sikrer en god driftssikkerhed i 
forhold til at skulle overholde sejlplaner.
Færgesekretariatet har udarbejdet 
vejledningen ”Dokning af færger”, som 
kan hentes på sekretariatets hjemme-
side: www.faergesekr.dk

800 Meter ASFALtvej
Vi forlader Barsø Landing for at sejle en 
ordinær morgentur til øen. Færgen må 
sno sig i et kraftigt drej, da vi forlader 
lejet. 
- Der er vand nok under kølen, forsikrer 
overfartslederen:

- På selve ruten er der 20 meter 
vand. Lejet ved Barsø Landing er netop 
uddybet. 

Færgefarten og færgen er ejet af 
Aabenraa Kommune. Den nuværende 
færge er bygget på det nu hedengangne 
Aabenraa Værft og sat i drift i 1980. I 
2002 blev ”Barsøfærgen” forlænget 
med tre meter. Stabiliteten på færgen 
blev væsentligt forbedret og lastkapa-
citeten forøget fra 12 til 21 tons. Nok 
så vigtigt betød operationen på færgen, 
at den blev fremtidssikret med plads til 
landbrugsmaskiner, lastbiler og ikke 
mindst mælketankbil. Færgen kan selv-
følgelig tage personbiler op til fire ad 
gangen, men der er ikke meget at køre 
efter på Barsø. Øen har kun 800 meter 
asfalteret offentlig vej. Sommergæster 
til øen kan tage bilen med over og stille 

den ved sommerhuset, og det er så det, 
fastslår Peter Phil Espersen. 

Alligevel arbejder overfartslederen 
med indføring af et automatisk boo-
kingsystem på overfarten. Går alt efter 
planerne, håber Peter Phil Espersen, at 
det kan tages i brug i år; det vil lette 
skibsførerne i det daglige arbejde: 

- Ud over at sejle færgen frem og 
tilbage omfatter opgaverne billettering 
og styring af reservationssystemet. Der-
udover står vi på vagterne for rengøring 
på færge og toiletter, motorpasning og 
løbende kontorarbejde.

StOre FOrventninger
Peter Phil Espersen imødeser med 
spænding dette års reduktion i billetpri-
serne – Landevejsprincippet – på over-
farten. Han forventer en større stigning 
i gæster til øen i forhold til sidste år, når 
billetpriserne for børn i tilskudsperioden 
falder fra 23 kr. til 5 kr. og for voksne fra 
45 kr. til 10 kr. 

- På Barsø har muligheden for flere 
besøgende givet blod på tanden med 
flere tilbud til turister.

- I færgerederiet er vi indstillet på at 
yde den bedst mulige service for bebo-
erne og øens gæster. Skal man f.eks. 
over/fra til øen uden for regulær fart-
plan, kan man bestille en ekstra færge. 
Derudover har de fastboende én gratis 
overførsel ved familiesammenkomster 
samt en gratis færge ved kultur-, fod-
bold-, badminton- og ride arrangemen-
ter. 

For at støtte det lokale erhvervsliv på 
øen sejler færgen gratis ved lejligheder 
som f.eks. indvielsen af ”Bars Kaffehus”.

Barsøfærgen er med i Færgesekreta-
riatet, og det er Peter Phil Espersen godt 
tilfreds med. 

Han har haft posten som overfarts-
leder i to år. Før det, havde han en læn-
gere periode bl.a. som styrmand hos 
A.P. møller mærsk og projektleder hos 
Siemens Wind Power. 

Især er overfartslederen glad for 
synergien i medlemskabet som fælles 
indkøb til drift af færgerne og i rela-
tion til forhandlingerne med de trans-
portansvarlige politikere på Christians-
borg. õ

Ø-Færgerne / mAj 2017 / 15



16 / Ø-Færgerne / mAj 2017

F
æ

r
g

e
r

 i
 s

Ø
N

d
e

r
JY

L
L

a
N

d

A
F:

 jE
N

S 
N

Ø
RG

A
A

RD

Navigationsfejl 
sikrede Aarø Færgefart 

overskud

uccessen skyldtes en nord-
tysk folkevandring af lystfi-
skere, da det blev kendt, at 
en coaster under maltesisk 
flag var sejlet ind i et af bu-

rene til Snaptun Fisk Export A/S’ hav-
brug for ørreder mellem øen Aarø og 
Assens på Fynssiden. Flere end 80.000 
regnbueørreder til en værdi af 9 mio. 
kr. slap ud i Lillebælt. Overfartsleder 
og skibsfører jens Kloster Hedegaard, 
Aarø Færgefart, var ikke sen til at ud-
nytte situationen og lagde historien på 
Facebook. Tysk TV fik fat i historien, og 
så kom de tyske lystfiskere ellers af huse 
med kurs mod Aarøsund for at fange 
fisk.

- Passagerfremgangen på færge-
overfarten mellem Aarøsund og øen 
Aarø var i 2016 på 7,5 procent i forhold 
til året før. medvirkende er, at der på 
øen findes en ungdomsklub, som ho-
vedsageligt benyttes af unge pendlere 
på 12–18 år fra fastlandet. De kommer 
over med færgen én gang om ugen. 
Derudover er der det årlige Ø-løb, som 
trækker folk til fra hele Danmark. Ende-
lig må vi ikke glemme turisterne, fortæl-
ler jens Kloster Hedegaard.

vin Og kvæg
Det er naturen, der trækker på Aarø, 
hvor der foregår en større vinproduk-
tion samt opdræt af kødkvæg, og 

derudover er der selvfølgelig alt, hvad 
hjertet begærer af cafeer, krostue med 
ålespisning og campingplads med over 
100 pladser.

Landbrug og fiskeri var gennem 
mange år hovederhvervet på øen. I 
1969 var 32 personer beskæftiget i fi-
skeriet, i dag er der fire tilbage. 

Der er ca. 170 fastboende på Aarø. 
For dem er færgen ”Aarø” livsnerven. I 
1965 fik øen sin første bilfærge. Den var 
i aktiv tjeneste frem til 1999. 

Siden 1976 har overfarten været ejet 
af Haderslev Kommune. õ

s
En navigationsfejl var i det sene efterår sidste år medvirkende til, at Aarø Færgefart under Haderslev 
Kommune i Sønderjylland fik et af sine bedste regnskaber i færgefartens snart 100-årige historie. 

- Arbejdet i Færgesekretariatet 
har været en spændende peri-
ode, hvor mange skibe er sat i 

søen, blandt andet er der nedsat 
arbejdsgrupper, som ser på store 

udfordringer såsom fælles indkøb. 
- Nu må vi arbejde på at gøre det så 

konkret som muligt, lyder det fra overfart-
sleder Jens Kloster Hedegaard, der sidder i 

Færgesekretariatets Styregruppe. 

Den nuværende færge M/F ”Aarø” er bygget på 
Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri. Besætningen er 
på to mand 24-7 i fast turnus. Med erfaringerne fra 
bl.a. Venø overfarten i Limfjorden er de foreløbige 
planer, at færgen i løbet af forholdsvis overskuelig 
tid ombygges til hybrid fremdrift.
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Fra Faaborg sejler ø-færgen Faaborg III 
ud til to af Faaborg-midtfyn Kommunes 
to øer, Lyø og Avernakø. Den lille blå og 
hvide færge blev leveret til ruten i 2012, 
og selv om den således er rimelig ny, er 
der en hel del tekniske detaljer, der vil 
kunne betyde væsentlige besparelser i 
brændstofforbruget og dermed i CO2 
regnskabet, er beskeden fra Færgese-
kretariatets to tekniske spare-eksperter, 
Vagn Skaarup Christensen og Claus 
Kruse.

De har i løbet af 2016 været om 
bord i seks af de kommunale ø-færger, 
herunder Faaborg III, og kan pege på 
en hel del områder, hvor stort set alle 
færgerne vil kunne plukke nogle endog 
meget lavthængende spare-frugter.

grØnne Færger tiL 
grØnne Øer
På Faaborg Havnekontor er det hav-
nemester Lasse Olsen, der er færgean-
svarlig, og som står som reder, mens 
Kim mathiesen er chefskipper; de har 
arbejdet sammen med teknikerne om 
gennemgangen af færgen og mødtes 
med de to teknikere og Færgesekretari-

atets leder, jan Fritz Hansen, for at høre 
resultatet af gennemgangen.

- Det første store spørgsmål er, hvor-
dan mulighederne er for at omdanne 
Faaborg III til hybridfærge og spare på 
bunker og CO2, siger Lasse Olsen:

-� Den� grønne� batteridrevne�Ærø-
færge kommer snart til at sejle fra Fa-
aborg til Søby, og det vil være et godt 
signal at sende, at ø-færgerne fra Fa-
aborg sejler miljørigtigt: Grønne færger 
til grønne øer.

BerLingO MeD BOvprOpeL
Chefskipper Kim mathiesen gennemgår 
de tekniske detaljer og vilkår, der ved-
rører eventuel hybriddrift af Faaborg III:

- Færgen er udstyret med fire ens 
motorer, to er hjælpemotorer og to 
er hovedmotorer. Ved omlægning til 
hybriddrift vil de to hjælpemotorer 
få færre køretimer og kan derfor stå 
standby som erstatningsmotorer, hvis 
der opstår driftsproblemer med en af 
hovedmotorerne.

Chefskipperen sammenligner fær-
gen med en Berlingo: firkantet, kort, 
dårligt vejgreb og masser af vindfang. 

Det er hjælpemotorerne, der leverer 
strøm til bovpropellerne. I godt vejr kan 
færgen manøvreres med én bovpropel 
og én hjælpemotor i drift. Når det 
blæser omkring 10-12 m/s og derover, 
altså det meste af vinteren, er det af 

til grønne øer
grøn Færge
Faaborg III har fået et grundigt energieftersyn af Fær-
gesekretariatets teknikere – og det spændende resul-
tat er, at det med stor sandsynlighed kan betale sig at 
ændre færgen til hybrid, både hvad angår økonomi og 
CO2-regnskabet. Færgesekretariatet indbyder nu til en 
”Batterigruppe” – for færgeoverfarter, der arbejder med 
omstilling til batteridrift.

Færgesekretariatets to tekniske spare-
eksperter, Vagn Skaarup Christensen 
yderst til højre og Claus Kruse yderst 
til venstre. I midten havnemester 
Lasse Olsen og sekretariatsleder Jan 
Fritz Hansen.
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sikkerhedsmæssige årsager nødven-
digt at benytte begge bovpropellerne, 
og derfor skal begge hjælpemotorerne 
være i drift. Dette medfører, at hjælpe-
motorerne kører med lav belastning i 
mere end 95 % af tiden, hvilket giver et 
relativt højt brændstofforbrug og stort 
CO2-udslip. 

Et andet udslagsgivende faktum er, 
at Faaborg III konstant sejler med 30 
tons ballast agter – da færgen ellers 
ville ligge på næsen. Der er således rig 
mulighed for aktivere noget af ballasten 
ved så at sige at udskifte vand-tonsene 
med batterier.

HyBriDDriFt en MuLigHeD
Teknikernes dom er positiv; Vagn Skaa-
rup Christensen har lavet en lang række 
beregninger, der tilsammen viser, at der 
både er miljøgevinst og økonomi i at 
udskifte den ene hjælpemotor med en 
batteribank – det vil betyde en bespa-
relse på ca. en tredjedel af hjælpemo-
torernes CO2 udslip.

- Den anden hjælpemotor bliver 
ombord og leverer strøm til batterierne. 
Den kan da køre med en belastning på 
80-90 %, som giver den største udnyt-
telsesgrad af brændstoffet, forklarer 
Vagn Skaarup Christensen. Han tilføjer, 
at det i de allerfleste tilfælde er hjælpe-

motorerne, der er synderne i de dårlige 
brændstofregnskaber, netop fordi de i 
mange tilfælde ikke kører med belast-
ning nok – det giver dårlig virkningsgrad 
og tilsodede dyser og ventiler. En anden 
mulighed er at sætte begge hjælpemo-
torer i land og oplade en større batteri-
bank med landstrøm, en mulighed, som 
chefskipperen er lidt betænkelig ved; 
det virker sikrest selv at kunne produ-
cere strømmen ombord.

Der er således flere forskellige mulig-
heder, og teknikerne regner nu tre for-
skellige forslag igennem, som rederiet 
kan gå videre til politikerne med. Vagn 
Skaarup Christensen påpeger i den for-
bindelse, at det er vigtigt, at disse ud-
regninger er meget, meget detaljerede, 
gerne med belastning i 5-minutters in-
tervaller. Reduktion af CO2-udledning 
og tilbagebetalingstid for de tre forskel-
lige løsninger vil indgå i de tre scenarier.

BAtterigruppe
Samtidig blev det besluttet at indbyde 
ø-færgerne under Færgesekretariatet 
til en ”batterigruppe”, der kan arbejde 
videre med batteridrift.

- Vi indbyder i første omgang de 
overfarter, der allerede har påbegyndt 
arbejdet imod batteridrift. jeg håber, 
der er en fem seks overfarter, der er in-
teresserede i at deltage, siger jan Fritz 
Hansen, leder af Færgesekretariatet. 
Han understreger, at den tekniske gen-
nemgang – og de besparelser på CO2 

og i økonomi, den forhåbentlig fører til 
– er et godt eksempel på formålet med 
Færgesekretariatet: At drive ø-færgerne 
så økonomisk som muligt og finde de 
mest energirigtige løsninger inden for 
de rammer, der er. õ
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- Færgen skal optimeres, uden at det 
går ud over servicen. Det er vigtigt at 
finde frem til mulighederne – og det er 
helt klart én af fordelene ved Færgese-
kretariatet – at teknikerne kan anvise 
de nemme steder, hvor det med små 
midler er muligt at spare både på øko-
nomi og miljø, lyder det fra Lasse Olsen, 
havnemester på Faaborg Havn og fær-
geansvarlig for Lyø-Avernakøfærgen:

- jeg er glad for at konstatere, at det 
efter teknikernes mening er oplagt at 
gøre Faaborg III til en hybridfærge.

Lasse Olsen understreger, at der nu 
skal laves nogle helt præcise beregnin-
ger både på brændstofbesparelser, CO2 

og på økonomi og tilbagebetalingstid 
– og at de skal munde ud i et forslag 
med 2-3 forskellige løsninger, som kom-
munens politikere kan tage stilling til.

gODt MØDe
- jeg fik helt klart mere ud af mødet 
med teknikerne, end jeg havde for-
ventet. Der er flere af de forbedringer, 
som teknikerne har peget på, som vi 
ret nemt og rimeligt billigt kan ændre, 
fastslår Lasse Olsen, der tilføjer, at flere 
af optimeringerne temmelig sikkert vil 
kunne gennemføres på mange flere af 
ø-færgerne:

- Og det er netop styrken ved Fær-
gesekretariatet. Nu har vi en mand fuld-
tidsansat, der har tiden og kræfterne til 
at støbe kuglerne og sætte skibene i 
søen. Det har de enkelte overfartsledere 
ikke overskud til i en travl hverdag. Nu 
kan vi finde gode løsninger og dele er-
faringerne med hinanden.

jeg er også spændt på de fælles 
indkøbsaftaler. jeg er dog med i den 
kommunale indkøbsordning – men jeg 
regner med, at der er nogle områder 
som diesel og reservedele, hvor jeg kan 
få glæde af Færgesekretariatets aftaler.

Lasse Olsen understreger, at han er 
positiv over for både Færgesekretariatet 
og Småøernes Færgeselskaber, og at de 

– efter hans mening – spiller godt sam-
men og supplerer hinanden.

uOpFOrDreDe AnSØgninger
Faaborg III sejles af tre vagthold á tre 
personer plus et antal afløsere – besæt-
ningsfastsættelsen lyder på sætteskip-
pere. 

Herudover er der ansat to i admini-
strationen til regnskab, ekspedition og 
booking.

Tørnen er organiseret, så der er to 
uger med vagt hver anden dag efter-
fulgt af en uge med én enkelt vagt.

- Det er ikke attraktivt at bo på Sjæl-
land – man skal bo her i området, oply-
ser Lasse Olsen. Han tilføjer, at der ikke 
er problemer med at skaffe folk – faktisk 
får han i gennemsnit en uopfordret an-
søgning om ugen – ikke bare nu; det fik 
han også før krisen.

I de første 3-4 år som færgeansvarlig 
og havnemester har Lasse Olsen næsten 
arbejdet dobbelt for at få tingene til at 

hænge sammen – særligt om somme-
ren har der været tryk på, når marinaen 
er fyldt med lystsejlere, og turisterne 
valfarter med færgen.

- Nu er der ansat en ny chefskipper, 
der har fået flere timer til administra-
tion. Han har alt med mandskabet. Vi 
arbejder godt sammen, og det har gi-
vet mig mere tid til andre opgaver, siger 
Lasse Olsen. õ

UdbYtterigt 
teknikerBesøg
Færgesekretariatet kan støbe kuglerne og skabe resultater for 
alle ø-færgerne og dele erfaringerne – det har de enkelte fær-
geansvarlige ikke overskud og timer til, fastslår Lasse Olsen, 
færgeansvarlig for Faaborg III.

- Jeg har verdens bedste job. Jeg har meget selvstændighed i dagligdagen – 
både hvad angår havnen og færgen. Jeg har rederansvaret og står for færgens 
drift og den daglige økonomi. Men naturligvis skal større projekter – som fx 
overgang til hybrid – gå igennem det politiske system.



  

BeSpArenDe 
BeSØg
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Kølevandstemperaturen har stor indflydelse på 
brændstoføkonomien. En sænkning af temperaturen 
på kølevandet til ladeluftkøleren betyder, at lade-
luften bliver koldere. For de fleste dieselmotorer vil 
en sænkning af kølevandstemperaturen med 10º C 
betyder en brændstofbesparelse på 0,7-1 %.

På flere af de færger, der blev besøgt, vil det være 
muligt at sænke kølevandstemperaturen med 20-25º 
C, så der ville kunne opnås en pæn, omkostningsfri 
besparelse; det eneste, der skal gøres, er at stille på 
nogle ventiler. 

Færgesekretariatets to tekniske spare-eksperter, Vagn 
Skaarup Christensen og Claus Kruse, har foreløbig 
været om bord på seks af ø-færgerne, og de har 
fundet en række områder, hvor de fleste ø-færger vil 
kunne spare penge og CO2. 

De fleste færger sejler rundt med en del ballastvand. 
For en færge med en længde på omkring 45 m, som 
sejler 9 knob, viser beregninger, at der er et merfor-
brug på omkring 10 %, når færgen sejler med fyldte 
ballasttanke. 

Ved en ændring af luftkanalerne, så luften bliver ført 
direkte til turbolader, kan temperaturen sænkes med 
12-20 grader, og dermed kan en brændstofbespa-
relse på op mod 2 % forventes. 

Færgesammenslutningens færger kan få de to tekni-
kere til at gennemgå færgen og finde de (nemmeste) 
besparende løsninger. Teknikerne kan også give en 
bedømmelse af, om det kan betale sig at ændre fær-
gen til batteridrift eller hybrid.

Efter normalt designstandard af maskinrumsventilation 
skal luftforsyningen være dimensioneret til at levere 
luft til fremdrivningsmotorerne ved fuld belastning. 
Derudover skal der være luft til drift af hjælpemotorer, 
oliefyret kedel og luft til at fjerne udstrålingsvarme fra 
motorer og eventuelt opvarmede tanke. 

Den ISO Standard, som de fleste værfter benytter, 
anbefaler, at lufttrykket i maskinrummet skal ligge på 
50 Pascal svarende til 5 mm vandsøjle. Ud fra disse 
anbefalinger bliver kapaciteten på maskinrumsventi-
latorerne fastlagt, og den rist i skorstenen, hvor over-
skudsluften bliver blæst ud, bliver også dimensioneret 
til denne tilstand.

men, når skibet sejler, er der normalt kun 60 til 80 
procent belastning, og oliefyret er stoppet. Det be-
tyder, at maskinrumsventilatorerne giver meget mere 
luft, end der er behov for, og der skal derfor mere luft 
ud gennem udblæsningsristen, end den er dimensio-
neret til. Resultatet er, at lufttrykket i maskinrummet 
stiger. 

På nogle af de færger, der er blevet besøgt, var luft-
trykket over 200 Pascal, det vil sige fire gange større 
end det anbefalede. Dette giver et lille plus på moto-
rernes brændstoføkonomi, men ulemperne er større 
end fordelene, for maskinrumsventilatorerne arbejder 
mod et langt større modtryk, end de er designet til, 
og det betyder et større elforbrug, og der er risiko 
for, at ventilatorerne begynder at ”stalle”, hvilket kan 
nedsætte ventilatorens levetid betragteligt.

En simpel løsning på overtryksproblemet er at lave 
udblæsningsristen større. Derved bliver luftgennem-
strømningen i maskinrummet større, og maskinrums-
temperaturen vil falde med et par grader, ligesom el-
forbruget til ventilatorerne også vil falde.

Teknikerne er i gang med at afprøve en måler, der 
viser sejlet sømil pr. liter brændstof. måleren af-
prøves på Femø- og Aarø-overfarterne. En særlig 
besparende øvelse er i den forbindelse at kunne 
tjekke bunkerforbrug pr. sejlet sømil ved forskellige 
hastigheder på henholdsvis dybt og grundt vand. 
Hvor stor besparelse, der kan opnås, afhænger na-
turligvis af den pågældende rute, men på enkelte 
udvalgte overfarter viser beregninger, at 10-15 % 
ikke er urealistisk, hvis hastigheden bliver tilpasset 
efter vanddybden, og det er vel at mærke med 
samme overfartstid!

koldere 
kølevand

Ballastvand øger forbruget

Bedre luft til motorerne

Få en teknisk gennemgang

afpas hastigheden

Mere luft til 
maskinrummet1% 

SpAr 10-15 %

SpAr 2 %
10 % EKSTRAFORBRUG
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På flere øer er antallet af beboere stigende. 
•� �På�Agersø�var�befolkningstallet�oppe�på�174�i�

2016 imod 163 året før.
•� �Drejø�er�steget�fra�99�til�104,�heraf�4�af�dem�

kvinder.
•� �Endelave�er�oppe�på�167�imod�164�i�2015�

– fremgangen kommer dog efter flere års 
tilbagegang.

•� �Hjarnø�havde�106�beboere�i�2016�–�to�flere�
end året før – og dermed tilbage til tidligere 
tiders niveau.

•� �Lyø�har�96�beboere.�Der�er�kommet�en�kvinde�
mere på øen, men tallet er stadig langt min-
dre end tidligere år.

•� �Tunø�kunne�tælle�114�beboere�i�2016�imod�
111 året før, tallet har været stigende de 
senere år. 

Tilbagegang de senere år på 
Avernakø. I 2016 havde øen 114 
beboere imod 127 i 2015 – Der 
var all-time high.
Baagø har mistet én beboer, 
befolkningstallet er faldet fra 25 
til 24. Tallet 24 er det laveste i 
hele den undersøgte periode – fra 
2007.
Fejø har mistet 20 beboere fra 
2015 til 2016. Næsten 120 perso-
ner er flyttet fra øen siden 2007. 
Furs beboerantal er faldet fra 788 

til 765. Tallet 576 er det laveste i 
den undersøgte periode.
Omø havde 156 beboere i 2016 
imod 160 året før. Tallet 156 er det 
laveste siden 2007.
Strynø har mistet fire beboere, tal-
let er nu på 186, det laveste i den 
undersøgte periode.
venø havde i 2016 195 imod 
204 året før. De 204 personer 
var usædvanligt højt og tyder på, 
mange flyttede til øen, men er 
flyttet væk igen, og niveauet er nu 
tilbage på ”normalen”.

Øer, hvor gennemsnitsalderen falder se seneste år:
•� På�Baagø var gennemsnitsalderen på 55,5 i 2016  
 imod 60,8 i 2014.
•� �På�Drejø var beboernes aldersgennemsnit 59,7 
 i 2016 – i 2014 var tallet 60,1.
•� På�Femø er aldersgennemsnittet også faldet fra 
 66,2 i 2014 til 64,7 i 2016.

Øer, hvor der i dag er flere børn under 6 år 
end i 2007:
•� Drejø 1 i 2016 – tallet var 0 året i 2007.
•� På�Femø er der kommet en ny lille indbygger  
 – børnetallet er steget fra 2 til 3 siden 2007.
•� På�hjarnø er børnetallet steget drastisk fra 
 2 til 7.
•� På�tunø er der kommet et ekstra barn, tallet  
 er steget fra 4 til 5.
•� På�askø er der ingen børn under 6 år.

Øer, hvor gennemsnitsalderen er under 50:
Strynø 47, Venø 48,5 år.

Øer, hvor der i dag er flere unge 
mellem 17-24 år:
Avernakø 7 i 2016 imod 2 i 2007,
Baagø 1 – imod 0 i 2007, 
Endelave 9 – det er to mere end i 2007, 
Lyø 4 – imod tidligere 1, 
Strynø 4 – tallet er vokset med 2.

Færgesekretariatet har analyse-
ret befolkningsudviklingen på 
de 26 øer, hvor kommunen er 
medlem af sekretariatet. Tallene 
stammer fra 2007 og frem til 
2016. Otte af øerne har det 
dog ikke været muligt at med-

tage i analysen, da disse øer 
ikke udgør noget selvstændigt 
sogn, hvorfor tidsseriedata ikke 
er tilgængelige. De 8 øer, der 
ikke er med, er Barsø, Birkholm, 
Bjørnø, Egholm, Hjortø, Nek-
selø, Skarø og Aarø.

Befolkningstallene på Anholt, Askø, Femø, Orø, 
Sejerø har været stabile siden 2007.

populære øer
her FaLder 
beFoLkNiNgstaLLet

Her Bliver de yngrebØrNeNes Øer

de ”unges” øer

sådaN gJorde vi:

staBile tal

-statistikø
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 AFLØSerFærge 
PÅ�TEgnEbrÆTTET

år man ser ud over 
de danske ø-færger, 
springer det ret klart 
i øjnene, at de er me-
get forskellige. Faktisk 

så forskellige, at de fleste af dem ikke 
umiddelbart kan afløse hinanden ved 
værftsbesøg etc. – ligesom besætnings-
medlemmer ofte skal have ekstra oplæ-
ring for at afløse på en anden færge.

Det er baggrunden for, at Færgese-
kretariatet er gået ind i et projekt, hvor 
det er planen at få udviklet, bygget og 
afprøvet det, der med tiden kan blive til 
en standard ø-færge, der kan sikre god 
betjening af øerne under dokningspe-
rioder og kan give en lang række stor-
driftsfordele, fordi færgerne – inklusive 
udstyr og udrustning – er grundlæg-
gende ens.

Ideen er at starte med at bygge en 
afløserfærge, der jo per definition ikke 
bygges til en bestemt rute. med aflø-
serfærgen som platform kan systemer, 
ideer – og selve færgens design – afprø-

ves, og erfaringerne kan på sigt indgå 
i udviklingen af fremtidens standard 
ø-færge.

- man kan helt grundlæggende sige, 
at det ligger i projektet, at vi har mulig-
hed for at bruge mere tid og flere res-
sourcer på forarbejdet til færgen, end 
der generelt er til at udvikle en enkelt 
færge til en overfart. Derfor bliver det et 
meget gennemarbejdet og meget vel-
gennemtænkt fartøj. Der er stort fokus 
på investerings- og driftsomkostninger 
ved at vælge så simple løsninger som 
muligt under hensyntagen til de stillede 
krav.

- Vi har også et designfirma med, så 
det æstetiske er med i overvejelserne. 
Vi lægger vægt på, at færgen kommer 
til at se indbydende ud, er vel designet 
og passer så godt som muligt ind i de 
ofte smukke omgivelser.

Traditionelle færger bliver designet 
af teknikere – vi vil gerne have med i 
overvejelserne, at færgen lever op til 
de behov, som passagererne – og sær-

ligt turisterne – har, så de oplever en 
sammenhæng og harmoni i helheds-
indtrykket fra det øjeblik, man træder 
ud af bilen på dækket, forklarer de tre 
teknikere:

- Vel at mærke samtidig med, at 
vi minimerer højden – med minimum 
vindfang og dermed lav vindmodstand, 
hvilket er af stor betydning ved især 
havnemanøvrer.

StAnDArDpLAtFOrM
- I sidste ende skal vi udvikle en færge 
som en standardplatform – et modu-
lært projekt. Den skal kunne bygges i 
flere størrelser med forskellige passa-
gertal, plads til varierende antal biler 
osv., så den enkelte færge er tilpasset en 
bestemt overfart. Samtidig med, at alle 
færgerne bygges over samme grund-
platform, så de passer i hinandens fær-
gelejer, og så besætningen problemløst 
kan skifte fra færge til færge, forklarer 
teknikerne:

n

Godt design, passagervenlig, energirigtig, standard-platform, modulær, eksportegnet, 
fremtidssikret. Sådan lyder beskrivelsen af Projekt Afløserfærge. men måske vigtigst af 
alt: Den skulle gerne være forløberen for, at de danske ø-færger på sigt kan standardi-
seres – med de mange fordele, det vil give både logistisk, driftsmæssigt og økonomisk. 
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Det er erfarne herrer, der står bag udviklingen af afløser-øfærgen. Til venstre konsulent Claus Kruse, i midten konsulent 
Hans Otto Kristensen og til højre Bjørn Moving. Alle med årtiers erfaring i teknikken, vedligeholdelsen og udviklingen af 
danske færger; nu repræsenterer de henholdsvis firmaerne Claus Kruse Consult, HOK Marineconsult ApS og Odense Mari-
time Technology A/S – OMT. Med i udviklingen af afløserfærgen er også et designfirma – Brahe Design.

- Det betyder helt konkret, at kom-
munerne får mere for pengene, fordi 
det grundlæggende udviklingsarbejde 
er gjort én gang for alle. Samtidig vil 
der være mulighed for eksport; og na-
turligvis vil der blive en vis reduktion i 
prisen, når der skal serieproduceres fær-
ger – forventeligt mellem 10 og 20 % i 
forhold til individuelt designede færger.

Endelig vil et gennemarbejdet, stan-
dardiseret og afprøvet koncept medføre 
bedre løsninger og reducere driftspro-
blemer – specielt i indkøringsperioden. 

energieFFektivt
Der vil også i udviklingsarbejdet være 
fokus på lavt energiforbrug, som er mil-
jømæssigt og økonomisk bæredygtigt - 
på nedbringelse af emissioner, dvs. NOx 
og svovlemissioner, partikeludledning 
og selvfølgelig ikke mindst CO2. 

Det varetages ved at minimere frem-
drivningsmodstand, at færgen er så let, 
som teknisk/økonomisk muligt og ikke 
sejler rundt med ballast og bliver drevet 

frem på den mindst forurenende vis – 
med tiden på ren vindmøllestrøm.

Fokus er også på energiforbruget 
under oplægning f.eks. opnået ved 
god isolering af aptering og styring af 
opvarmningen, brug af varmepumpe 
m.m. og opladning af batterier baseret 
på vindkraft.

FLere MuLigHeDer
Planen for afløserfærgen er, at den skal 
tjene flere forskellige funktioner. 

For det første skal den – naturligvis – 
kunne benyttes som afløserfærge af de 
overfarter, der har brug for den. Derfor 
vil den også blive bygget fleksibel, så 
den passer ind i de fleste færgelejer – 
med løs rampe, der kan monteres efter 
behov.

Når afløserfærgen kommer rundt i 
landet, er der mulighed for at få lokale 
input, der kan tages med i betragtning, 
når den endelige standardfærge skal 
udvikles, ligesom børnesygdomme vil 
vise sig og kan ”helbredes”.

- Det langsigtede formål er at 
frem for, at hver enkelt kommune la-
ver sit eget skibsprojekt, udvikler vi 
sammen med andre af landets gode 
kræfter en velgennemtænkt stan-
dardfærge, der lever op til formålet. 
 
FOrSkning Og uDvikLing
Det er meningen, at afløserfærgen 
skal være platform for mange forskel-
lige forsknings- og udviklingsforsøg. 
Blandt andet vil der i udformningen af 
alle komponenter være lagt vægt på, at 
de er ”forberedt til autonom sejlads”. 
Færgen kan således indgå aktivt som 
prøveplatform for nødvendige forsøg i 
forbindelse med udviklingen og afprøv-
ningen af teknikken til autonome skibe.

Ligesom forsøg med hybrid-drift, 
økonomisk sejlads mv. vil være oplagt 
at foretage ombord. õ

Og vi må ydmygt sige, at det 
ikke bare er ”løse tanker” eller 
et hurtigt projekt. Det her er 
virkelig gennemarbejdet, under-
streger de tre færgeteknikere 
og Brahe Design.





24 / Ø-Færgerne / mAj 2017

Dobbelt-ender færge er valgt, da det på korte 
overfarter er den klart bedste løsning – på læn-
gere ruter overvejes enkelt-ender som en variant 
af standardløsningen.
En konventionel vridbar propeller med et højef-
fektivt ror af flaptype i hver ende er fremdriv-
ningsmæssigt det mest økonomiske og kurssta-
bile. Samtidig giver den løsning med vand- smurt 
stævnrør mindst risiko for olie i vandet i forhold 
til en azimutpropeller, som i dag er den mest an-
vendte løsning. Begge systemer skal undersøges 
med hensyn til økonomi, driftssikkerhed, energi-
effektivitet og manøvreevne, før en endelig be-
slutning tages.

Fremtidige færger vil forventelig på kortere ruter 
sejle på ren el-løsning med batterier, men i over-
gangsfasen og på længere ruter vil hybridløsning 
med dieselgeneratorer, som samtidig oplader bat-
teripakken, formentlig være nødvendig.
Afløserfærgen monteres med frekvensstyrede el-
motorer forsynet fra en batteripakke og/eller en 
til to dieselgeneratorer.
Hermed kan færgen også anvendes på ruter, hvor 
der ikke kan modtages tilstrækkelig landstrøm 
samtidig med, at det er muligt at oplade batteri-
pakken på ruter, hvor det er muligt.
El til alm. forbrug ombord forsynes fra samme 
anlæg.

DOBBeLtenDer FreMDriVning

Vogndækket indrettes hensigtsmæssigt for 
mange typer af køretøjer, cykler og gods og 
med rimelig plads til at komme ud og ind af 
bilerne for at give en god passagerkomfort. 
Symmetrisk lastfordeling med tunge køretøjer 
i centerlinjen gør det muligt at undgå ballast-
tanke til modvirkning af krængning

Passagererne skal have en god oplevelse ombord 
på færgen, dvs. praktisk, pæn og harmonisk ind-
retning med gode muligheder for udsigt ud over 
vandet under sejlads, handicapvenlig indretning 
og eventuelt mulighed for lidt service ombord. 
Som udgangspunkt udstyres færgen med salon 
i begge sider med kiosk/kiosk automat, adkomst 
via trapper med handicaplift og videre op til bro-
dæk, hvor der er arrangeret en lukket og uopvar-
met panoramasalon.

rUMMeLigt VOgnDæK 

PaSSageraPtering
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Som udgangspunkt arrangeres færgen for 
2-mands besætning, men besætningens størrelse 
skal kunne varieres efter antallet af passagerer. 
Færgen manøvreres fra et cirkulært styrehus, som 
sikrer udsyn hele horisonten rundt og nemt skift 
af sejlretning.
Designet på broen skal gennemarbejdes, så der 
arbejdes frem imod en standardløsning, der sikrer, 
at navigatører er trygge ved at skifte fra færge 
til færge; dette udvikles i tæt samarbejde med 
navigatørerne i forbindelse med eksempelvis en 
mock-up af styrehus. 
Arbejdsmiljøet tages også med i design-overve-
jelserne. 

Færgens hovedskrog bygges i stål, 
hvilket er mest økonomisk og sikrer, 
at det kan isforstærkes og kan klare 
den daglige drift i mange år. men for 
at minimere skibets vægt og dermed 
olieforbrug skal følgende forhold dog 
tages i betragtning:
•�Anvendelse�af�komposit�eller�andet�
let materiale på områder, hvor det er 
økonomisk fornuftigt, eller hvor der 
kan opnås væsentlige designmæs-
sige fordele. 

Da komposit vanligvis bygges i en 
form, kræver det et vist antal, før det 
er rentabelt 
Færgens arrangement (funktioner 
og rum) vurderes kritisk i en ”cost/
benefit”-analyse.
•�Skroget�under�vogndækket�indret-
tes med så få rum som muligt og med 
så store tørtanke som muligt for at 
minimere mængden af stål og instal-
lationer.

Ved udformningen af færgens dæksfacon, herunder bredden, 
skal der for afløserfærgen tages hensyn til de eksisterende fær-
gelejer, som færgen skal kunne anløbe.
Generelt skal afløserfærgen anløbe to typer af eksisterende 
færgelejer: lejer med landrampe og lejer udformet ud fra, at 
rampen er ombord på færgen.
Dette tænkes løst ved, at der på afløserfærgen skal kunne 
monteres en rampe, som anvendes i lejer, hvor der ikke er 
monteret landrampe.
På længere sigt vil færgelejerne blive ensartede for tilpasning 
til en standardfærge.

Standardfærgen, med udgangspunkt i afløserfær-
gen, skal kunne tilpasses de lidt forskellige overfar-
ters krav som f.eks. sejlturens længde, mere åbent 
farvand, flere eller færre passagerer og mere eller 
mindre gods. Dette opnås ved at indarbejde for-
skellige moduler, som kan til- og fravælges, uden 
at det kompromitterer færgernes indbyrdes an-
vendelighed på de forskellige ruter.
Princippet er lidt som et IKEA-køkken – modulerne 
passer sammen, og man vælger til og fra.

BrODeSign

MateriaLeVaLg Og arrangeMent 

FærgeLejer 

MODULer

Udgangspunktet for færgens størrelse er en under-
søgelse af et halvt hundrede mindre danske inden-
rigsfærgeruter, og ud fra disse tal blev afløserfær-
gens dimensioner bestemt, så den kan besejle flest 
mulige overfarter.
Afløserfærgen:
Længde: 36,6 m
Bredde: 11,6 m
Maks. dybgang: 2,3 m
Servicefart: 12 knob
Personbiler: 19 (hvis der kun sejles 
med personbiler)
Alternativt: 2 lastbiler + 12 personbiler
Maks. pax: 120
indendørs siddepladser: 75

StØrreLSen
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tre timer Fra 
danmark

Anholtfærgen:

eg ser Anholtfærgen som en del af Anholt. 
Når man går ombord på færgen, er man så 
at sige på øen – færge og ø hænger sam-
men – færgens service og billetpriserne er 
en integreret del af øens økosystem. Fx har 
beboerforeningen også opslag på Anholtfær-

gens hjemmeside, forklarer Kim T. jensen, der som vej- og 
ejendomschef i Norddjurs Kommune har ansvaret for driften 
af Anholtfærgen og holder kontrakten med Stena Line, der 
står for færgens daglige drift. Derfor har han også fulgt med 
i arbejdet med de nye prisstrukturer i forlængelse af Lande-
vejsprincippet.

- Der er mange overvejelser; færgens prisstruktur er helt 
afgørende for, hvad der kan lade sig gøre på øen. Anholt er en 
bilfri ø, og fx billetprisen på en cykel bestemmer, om turisterne 
tager deres cykel med over, og dermed om det kan lade sig 
gøre at have en cykeludlejning på øen. Vi kan hurtigt komme 
til at gøre noget skævt, der betyder, at nogle arbejdspladser 
eller virksomheder må nedlægges, siger Kim T. jensen.

BOrgere BLiver HØrt
Færgeudvalget afholder udvalgsmøde på Anholt én gang år-
ligt – her er samtidig borgermøde, hvor udvalget hører alle 
ønsker og lægger planerne for næste år frem. 

- Borgermødet har ikke direkte indflydelse, men alle bliver 
hørt, understreger Kim T. jensen, der tilføjer:

- Politisk er Norddjurs Kommune stolt af Anholt. Vi skærer 
ikke bare folk over én kam, vi er opmærksomme på, at vi må 
se nuanceret på det. jeg mener, at vi positivt må vedstå os 
en form for protektionisme, så vi sikrer øen.

værDi MeD Færgen
Derfor er Kim T. jensen også godt tilfreds med Færgesekretari-
atets målsætning om, at færgen skal skabe merværdi på øen:

- Vi er blevet mere bevidste om også at arbejde med at 
skabe bedre turismemuligheder med færgen. Vi arbejder med 

-j
Anholtfærgen er en integreret del af Anholt – og 
øen er under ”positiv protektionisme” i Norddjurs 
Kommune. 

anholt Færgen
•		Hører	under	Norddjurs	Kommune	i	Færgeudvalget	

under Miljø & Teknikudvalget. 
•		Til	dagligt	drives	færgen	af	Stena	Line	fra	deres	

terminal på Grenaa Havn, hvorfra Grenaa-Varberg 
færgen også drives. Stena Line modtager et årligt 
beløb for drift af Grenaa-Anholt Færgefart.

•		Annagrethe	Poulsen	er	overfartsleder	i	Grenaa-
Anholt Færgefart. Der er flere medarbejdere ansat 
i Stena Line Denmark A/S, som booker, sælger 
billetter og registrerer gods osv. til Anholtfærgen.

•		Grenaa-Anholt	Færgefart	har	sit	eget	bookingsy-
stem og sin egen hjemmeside (anholtfergen.dk).

Kim T. Jensen sidder i Færgesekretariatets Styregruppe. Han 
har endnu ikke selv været på Færgesekretariatets rederkur-
sus, men både formanden for Færgeudvalget og overfarts-
lederen har, så næste gang er det hans tur.
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FiNgereN 
på pULseN
Annagrethe Poulsen er ansat i Stena Line Denmark A/S og 
står for Anholtfærgens daglige drift med titel af overfarts-
leder. Hun følger med i livet på øen og arbejdslivet på fær-
gen. Til hendes portefølje hører den daglige administration, 
budget, bogholderi, møder i Færgeudvalget, ISm auditering, 
personalemøder m.v.

- De ansatte i Stena tager sig af kundefladen. De er en del 
af en større personalegruppe og har erfaring i at have med 
kunder at gøre og får kurser i kundeservice. Det er en stor 
fordel, siger Annagrethe Poulsen, der selv har været ansat 
i Stena Line i 43 år – de seneste tre år som overfartsleder 
for Anholtfærgen. 

På Anholtfærgen blev Landevejsprincippet i 2016 ud-
møntet ved, at alle billetpriser på personer, cykler og hunde 
blev nedsat med ca. 62 % i hele den aktuelle periode fra 8. 
august til 30. november.

- Vi kan se på tallene, at der var lidt flere passagerer 
med færgen i efteråret 2016 i forhold til året før, og der 
var flere turistvirksomheder end normalt, der holdt åbent i 
efterårsferien. men i hele 2016 var der ikke flere med færgen 
end i 2015.

- I år gør vi det på samme måde, nedsætter billetpriserne 
med ca. 62 % – og jeg håber, at der er flere, der opdager de 
billige billetter i år. Det kræver naturligvis også noget af øen, 
og i år ved turistvirksomhederne jo mere om, hvad turisterne 
gerne vil have, siger overfartslederen og tilføjer: 

- men omvendt vil jeg sige, at billetprisen i den forstand 
er en mindre del af et samlet Anholt-besøg. Da færgen tager 
næsten tre timer hver vej, løber der både mad og overnat-
ning på.

Foreløbig har Anholtfærgen ikke gjort brug af Færgese-
kretariatets indkøbsordninger, men Annagrethe fortæller, at 
chefskipperen vil undersøge, om aftalen om redningsflåder 
vil kunne betale sig. õ

ture ud til havvindmøllerne, og vi har en målsætning om at 
forbedre samspillet mellem færgens afgange og aktiviteterne 
på øen. Ekstra afgange på relevante tidspunkter vil skabe 
værdi. Færgesekretariatet skubber og inspirerer os, der styrer 
færgerne, til at arbejde med udviklingstiltag. Ø-passet viser 
i den grad, at det med øer fænger hos turisterne – og at 
arbejdet betaler sig, fastslår Kim T. jensen.  õ

M/F Anholt er bygget i Moen-Slip A/S, 
Norge og indsat på ruten i marts 2003.
Passagerantal: 95-244, fart: 12,5 knob, 
længde: 48 meter, bredde: 11,4 meter.

- Det allerbedste ville være, hvis vi selv allerede nu 
måtte bestemme perioden, hvor billetterne kan 
sættes ned – og vi ville ikke gøre det i højsæsonen, 
for der er Anholt allerede fyldt op, også uden 
prisnedsættelser, siger overfartsleder Annagrethe 
Poulsen: - Og så måtte ordningen og afrapporterin-
gen gerne være nemmere at administrere. 
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Bruger 
Færgesekretariatet

maskinmester med orakel

- Vi har før fået serviceret flåderne ved Viking i Esbjerg – men 
senere fik vi en bedre aftale i Sverige – og vi har jo transpor-
ten igennem Stena Line. Vores flåder er 15-16 år gamle, og 
jeg tror, at Færgesekretariatets aftale med Viking er attraktiv 
for os – blandt andet fordi flåderne kun skal afsted hver 30. 
måned. Hver gang, vi skal have flåderne til syn, involverer det 
jo kran og arbejdstid. jeg har regnet det hele igennem, og 
det kan betale sig, siger chefkaptajn Klaus Henriksen, der er 
sikker på, at der også kan være andre af Færgesekretariatets 
indkøbsaftaler, der vil være attraktive for Anholtfærgen. Som 
chefkaptajn føler han sig godt orienteret om Færgesekreta-
riatets tilbud – og særligt rederkurserne er han begejstret 
for – på flere måder:

- Vi, der arbejder ombord, står for det faglige, vi styrer 
det tekniske på færgen og holder ledelsen og færgeudvalget 
ajour om budgettet og om færgens tilstand og drift. Det 
fungerer godt. 

Rederkurserne gør samarbejdet bedre, blandt andet fordi 
de giver ledelsen bedre forståelse for, hvad det er, vi laver ude 
på færgen, og for hvad det vil sige at være reder.

pÅ tiDe MeD StAnDArDiSering
Bygningen af en afløserfærge – og en senere standardisering 
af ø-færgerne - er Klaus Henriksen slet ikke i tvivl om, skulle 
være sket for længe siden:

- Lad os endelig få ensrettet færgerne, ideen om et fælles 
koncept er god – og så er det vigtigt, at der er taget højde 
for forskellige kapacitetsbehov og forskellige fartsområder, vi 
skal fx have hurtigtgående mOB-båd (mand over bord båd) 
og lukket vogndæk, fordi vi sejler i fartsområde B.

På færgens vedligeholdelses-onsdage arbejder Klaus Hen-
riksen med administration – ISm-kode, sikkerhed, budget, 
økonomi osv. men, som han siger: jeg følger med i, hvad 
de andre laver.

Klaus Henriksen har været medlem af Søfartens Ledere i 45 
år, og han er godt tilfreds med at sejle på Søfartens Lederes 
overenskomst. õ

jacob Garde har arbejdet som ma-
skinmester på Anholtfærgen i fire år 
i denne omgang – sejlede der også i 
90’erne, og han er godt tilfreds:

- Det er et godt job, og det passer 
mig fint med 14 dages tørner.

Anholtfærgen er noget så sjæl-
dent som ’tankskib’ – med en tank 
til 20.000 liter diesel til Anholts kraft-
værk. Egentlig skal Anholt Vindmøl-
lepark efter planen levere el til øen, 
men der har været problemer med 
tilslutningen, så indtil videre er det 
dieselmotorerne på kraftværket, der 
skaffer lys i pærerne, og færgen, der 
kommer med diesel.

I maskinrummet står der to Grenå-
hovedmotorer og to Scania hjælpe-
motorer. Bovpropellen kører på el, 
og hjælpemotorerne er dimensione-
ret efter bovpropellen, så når de det 
meste af tiden udelukkende leverer el 

til dagligt forbrug, kører de kun med 
30 % belastning – hvad der giver rig-
tig dårlig driftsøkonomi.

 - Vi skal se på, om det kan betale 
sig at skifte til hybriddrift med batte-
rier, faktisk har vi lige fået overhalet 
en af hjælpemotorerne alt for tidligt 
– fordi den kører med for lille belast-
ning, noterer jacob Garde.  

Han kombinerer arbejdet på An-
holtfærgen med sin nyåbnede Orakel 
Bar på Anholt Havn, og han er godt 
tilfreds med de billigere billetter:

- jeg havde åbent sidste år i ef-
terårsferien – med et fint besøgstal, 
det var sjovt og hyggeligt. Når folk 
opdager, at der er nogle tilbud på 
øen, så kommer de. måske tager det 
et par år uden den vilde omsætning 
– men så finder de ud af det. jeg har 
mit udkomme på færgen, så foreløbig 
skal det bare gå i nul. õ

Klaus Henriksen er chefkaptajn på Anholtfærgen, 
og han er rigtig godt tilfreds med tilbuddene fra 
Færgesekretariatet.
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Bruger 
Færgesekretariatet

glad For 1:1 ordning

Erik Engelund sejler som kaptajn, og han har været 
på Anholtfærgen i to omgange – første gang fra 
2005 til 2009 og han blev ansat igen for ca. fem år 
siden.
- Jeg fik et voldsomt skattesmæk, fordi jeg havde 
fået fradrag for dobbelt husførelse – det var en del 
af overenskomsten, da jeg blev ansat. Men Skarø 
Drejø færgen førte en sag om fradraget med SkAT 
og tabte, og så blev jeg nødt til at tage nogle år i 
Blue Star Line i DiS, så jeg kunne banke gælden af.
Erik Engelund bor i Hirtshals, og det passer ham 
fint med tørner på to eller tre uger. Han bor i et af 
rederiets huse ved Anholt havn, og betaler skat af 
3600 kr. for huslejen. 
- Tidligere var der krav om, at besætningen skulle 
bo fast på Anholt, men så kunne de ikke skaffe folk.
- Jeg er med i vedligeholdelsesordningen, men jeg 
kan ikke tåle malingen mere, jeg bliver dårlig af det, 
så jeg laver andre ting. õ

- jeg har været på Anholtfærgen i fire år, kom fra Fjordline. 
jeg bor inde på fastlandet, og jeg kører tre-ugers tørn med 
min makker, det passer mig fint. Vi aftaler selv tørnen – så 
hvis vi skal på ferie, bytter vi internt, siger Rolf Eriksen, over-
styrmand på Anholtfærgen. 

Da færgen kun sejler fire ugentlige ture om vinteren – 
lidt flere i højsæsonen – er arbejdstiden et større puslespil, 
der skal sikre, at alle får de 160 timer om måneden, når 
der samtidig er ansat to personer i hver stilling: styrmand, 
skibsfører og maskinmester. 

For det første optjenes der timer om sommeren, hvor der 
er flere afgange, og én fra besætningen får to timer for at 
se til færgen i weekenden.

Desuden er der lavet en prøveordning, hvor besætningen 
laver vedligeholdelse hver onsdag fra 7 til 17. 

- Det er alt – lige fra tjek af sikkerhedsudstyr, rustbank-
ning, malerarbejde osv. jeg vil på den ene side sige, at jeg 
jo ikke tog min skibsføreruddannelse for at gå at banke rust. 
Lønnen – på FOA-overenskomst for styrmændenes vedkom-
mende – er heller ikke prangende, når man kommer fra en 
DIS-indkomst, fortæller Rolf Eriksen: 

- men på den anden side er det klart, at det koster noget 
at gå 1:1 og at sejle indenrigs i Danmark. Og jeg har to små 
børn derhjemme, så det er dejligt at være så meget hjemme 
og at kunne skype, snakke i telefon og at kunne komme 
hjem, hvis der opstår problemer.

Så jeg vil da sige, at jeg er glad for at være her – i hvert 
fald så længe, vi går 1:1.

Rolf Eriksen tilføjer, at det godt kan kræve et særligt ge-
myt at være ansat på den måde:

- Vi er jo rigtig meget på Anholt, og om vinteren er her ret 
øde. Så kan jeg gå fra mit hus på havnen og op til Brugsen og 
tilbage igen – uden at møde andre end brugsuddeleren... õ
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vi skal 
griBe 
Bolden
Vi bor ca. 150 mennesker på Anholt 
– inkl. børn og gamle – og stort set 
alle arbejder med turisme. Det er de 
samme folk, der går ind i alle aktiviteter 
og sørger for, at turisterne får en god 
oplevelse, så det er trods alt begrænset, 
hvad vi kan, fortæller Liselotte Arentz 
Sørensen, der er formand for beboer-
foreningen på Anholt. 

- Det er klart, at vi skal gribe bolden 
og slå på de billige færgebilletter, PR-
mæssigt er det et godt signal. men jeg 
vil også sige, at hvis folk vil herover, så 
kommer de. Og da man bliver nødt til at 
blive her flere dage på grund af færge-
tiderne, er færgebilletten kun en meget 
lille del af feriebudgettet, siger Liselotte 
Arendt og tilføjer, at de billigere billetter 
er positivt for sommerhusejerne, og at 
man på øen arbejder med at få som-
merhusejerne med i aktiviteterne på 
øen, så de får mere ud af opholdet og 
måske bliver længere.

ikke kun tiL BeSvær
Liselotte Arentz er godt tilfreds med 
Færgesekretariatets arbejde, som hun 
siger: Det kan være med til at ændre 

holdningen til øerne: der bliver sat fokus 
på, at de ikke kun er til besvær; det er 
positivt for en kommune at have en ø. 

Som formand for beboerforeningen 
lægger Liselotte Arendt vægt på god 
dialog i stedet for at ’råbe og kræve’:

- Selvom det virker som en langsom 
proces, giver det gode resultater, at vi 
henvender os venligt til kommunen og 
siger, at vi har et problem. Vi har i flere 
sager arbejdet sammen med kommu-
nen, set på, hvad der er i værktøjskas-
sen – og hjulpet hinanden med at nå 
målet. 

- jeg kan se, den positive dialog vir-
ker på langt sigt – den får folk til at blive 
lidt mere forelskede i Anholt – det luk-
ker tit en kattelem op, så problemerne 
løses.

FOr StOr kOnkurrence
Liselotte Arendt er godt tilfreds med 
Landevejsprincippet – men mener, at 
der kan være nogle negative effekter 
ved de 80 % lavere godstakster – en 
holdning, som hun dog understreger, 
ikke nødvendigvis matcher Borgerfor-
eningen:

- Anholt er den mest isolerede ø i 
Danmark, og det er så at sige vores 
redning. Vi har skole, fordi børnene 
ikke kan komme frem og tilbage til en 
skole i land. men det er klart, at folk 
skal have noget at leve af, hvis de skal 
bo her. Og når godstaksterne ikke læn-
gere beskytter de lokale håndværkere, 

kan håndværkere fra fastlandet komme 
og tage arbejdet – det kan vi allerede 
se, at de gør. Det er naturligvis ok med 
konkurrence, men problemet er, at det 
bliver meget svært for en ung familie 
at etablere sig og skabe et indtægts-
grundlag som håndværker. Det kan 
igen få følger for skolen og for andre 
ting, understreger Liselotte Arentz, der 
selv ernærer sig af en entreprenørvirk-
somhed på øen og som sådan mærker 
konkurrencen fra fastlandet.

Borgerforeningen:

anhOLt KrO: Lidt flere gæster. Der er kommet lidt 
flere gæster med de billigere færgebilletter. men det 
er jo ikke altid, den slags virker lige med det samme.
Vi har et ret begrænset produkt – værelser og mad – 
og i højsæsonen har vi altid udsolgt, siger Hans mø-
bjerg, ejer af Anholt Kro.

LOkALBrUGSEn: Anholt LokalBrugs melder om 30 % 
højere omsætning i september måned sidste år i forhold 
til 2015. Brugsuddeler Karen Konge er ikke i tvivl om, at de 
ekstra kunder kom på grund af de billigere færgebilletter:
- Det er både turister og sommerhusejere, der er flere af. 
De ældre sommerhusejere fortæller, at de nu har mulighed 
for fx at tage til en fødselsdag på fastlandet, og så bare 
tage tilbage igen, fordi billetterne ikke er så dyre. Ellers ville 
de nok afkorte opholdet…Hun er godt tilfreds, også med 
godstaktsreduktionen, som efter hendes opfattelse har en 
god del af æren for, at bybilledet på Anholt er ved at løfte 
sig, husene bliver renoveret. Det løfter øens niveau.
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noter

LinkeDin: Færgesekretariatet har holdt sit indtog 
på sociale medier; find os på LinkedIn.

200.000 
ø-pas

SkræDDerSyeDe kurSer

De t Blå   
  Vækst t eam
Færgesekretariatet har fulgt arbejdet i Vækstteam for Det Blå 
Danmark og glæder sig over, at der i de endelige anbefalinger 
også er sat fokus på den indenrigs færgefart til vore dejlige 
øer. Det er et oplagt område at benytte som testplatform for 
enklere driftsformer og for nye uddannelsestiltag, herunder 
udvikling af et afløser/standardfærgekoncept i samarbejde 
med de danske værfter og de mange maritime underleve-
randører.

I år er der trykt 200.000 eksemplarer af det lille røde ø-pas – og 
de findes både på dansk, engelsk og tysk. Det er en bevilling 
på næsten 1,2 mio. kr. fra Erhvervsministeriet, der har gjort det 
muligt; pengene anvendes til at videreudvikle ø-passet. For det 
første digitaliseres Ø-passet, Facebook-profilen Ø-hop skal vi-
dereudvikles, og turisterne skal have mulighed for at få tilsendt 
nyheder og tilbud.
Det er Sammenslutningen af Danske Småøer, der i et samar-
bejde med Danske Færger A/S og Færgesekretariatet i 2016 ud-
sendte de første 50.000 eksemplarer af ø-passet. Det er første 
gang at hele 35 danske øer med færgeadgang kan præsenteres 
i en enkelt folder. 

Færgesekretariatet arrangerer kurser efter de enkelte 
færgerederiers ønsker og behov. Vi kommer ud til med-
lemmerne og sætter programmet op lokalt eventuelt i et 
samarbejde med flere kommuner i området. 

Programmerne udbydes i samarbejde med mia Verniere 
fra Ponte, og Færgesekretariatets tekniske konsulenter og 
rådgivere m.fl. deltager efter behov. 

Hvert punkt fylder 1-2 timer, og så kan man stykke 
eksempelvis et dagsprogram sammen.

•� �Ledelsens�rederiansvar�og�samspil
•� �Forbedring�af�sikkerhed,�psykisk�arbejdsmiljø�og�tilhørs-

forhold – overordnet
•� �Udvidelse�af�service-mindset,�turisme�og�markedsføring�

af færger og øer
•� �Optimalt�udbytte�af�audits,�øvelser�og�den�Designerede�

Person
•� Funktioner�og�fordele�i�Sekretariatet
•� Trådt�ud�af�klassen�–�hvordan�gør�man�nu?
•� Fokus�på�Hr;�samspillet�mellem�rederi�og�kommune
•� Effektiv�dokning�og�større�reparationer
•� Implementering�af�batteripakke
•� Struktur�for�billettering�og�takster
•� Dispensationer�og�tilladelser�fra�Søfartsstyrelsen
•� Planlæg�driften�og�få�overblik�med�årshjul

Tal gerne nærmere med Sekretariatet om mulighederne.
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Færgesekretariatets kommende film 
om at skabe værdi med færgen.
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Dagsordenen står på turisme, at skabe 
værdi med færgen og Landevejsprincip, 
når Færgesekretariatet drager afsted til 
Folkemødet på Bornholm midt i juni, 
hvor vi deler telt med Sammenslutningen 
af Danske Småøer.

Der er planlagt et blandet program 
med spændende oplæg, gode politiker-
debatter og et par gode sømandssange 

– og vi præsenterer den helt nye øfærge-
sang.

Folkemødet er per tradition det sted, 
hvor der er ”time out” fra hverdagen, det 
giver mulighed for at møde politikere 
og andre beslutningstagere under åben 
himmel og – forhåbentlig – godt vejr, og 
debatterne foregår ofte i en mere uformel 
tone – ligesom der ofte er mulighed for 
en god, uformel snak.

Færgesekretariatet er også vært for en 
politikerdebat i et af de lidt større telte i 
Danchells Anlæg – her er tilsagn fra flere 
borgmestre og landdistrikts-, ø-, turisme- 
og erhvervsordførere. 

Vi glæder os til fire dage, hvor vi har 
mulighed for at sætte vores mærkesager 
på dagsordenen, og får nye input fra poli-
tikere, øboer, færgefolk og øturister.

Vi håber, at rigtig mange kommer 
forbi. Start dagen i vores telt med en 
færgeglad sømands-morgensang og en 
god ø-snak. õ

 
Borgmestre fra ø-kommuner 
udfordrer relevante ordførere 
på spørgsmål om erhvervsud-
vikling på øerne, ø-turisme og 
landevejsprincippet.

tid & sted: 
Fredag den 16. juni kl. 16.30-17.30
Policy Groups telt, Danchells Anlæg.
arrangør: Færgesekretariatet.
moderator: 
Erhvervskommentator Ole Krohn.
Panel: En kombination af landdi-
striks- og ø-, turisme- og erhvervs-
ordførere, samt borgmestre fra 
ø-kommuner.

Færgesekretariatet

på Bornh o lm
Færgesekretariatet deler telt med Sammenslutningen af Danske Små-
øer under folkemødet på Bornholm, hvor vi byder på gode ø-debatter, 
spændende færgeoplæg og færgeglad sømands-morgensang.

vækSt Og turiSMe 
pÅ De DAnSke Øer

SkAB værDi MeD Færgerne
hvordan vender vi en udgifts-
tung transport til at være en 
værdi for øer og kommuner?
Nu skal kommuner, færgeselskaber 
og ikke mindst øboere vise, at der 
med de lavere takster kan skabes 
værdi med færgerne. Lavere takster 
skal føre til flere turister og igen til 
mere omsætning. Det kræver en ind-
sats fra alle parter og kan blive den 
gode cirkel, der baner vej for bære-
dygtigt erhverv og øget bosætning. 

Vi skal debattere de gode idéer 
til, hvordan man optimalt kan drive 
en serviceminded færgefart, der 
giver værdi for øboere, erhverv og 
kommunen. 

 

tid & sted: Torsdag den 15. juni 
kl. 17-17.45 Danchells Anlæg A29, 
i Danske Småøers telt.

arrangører: 
Sammenslutningen af Danske 
Småøer og Færgesekretariatet.

Ordstyrer: jan Bendix, øbo.

Debattører:      
Dorthe Winther, formand for Sam-
menslutningen af Danske Småøer
michel van der Linden, formand for 
Færgesekretariatet.
Desuden borgmestre fra kommuner 
med ø-færger.




