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FÆRGESEKRETARIATETS STYREGRUPPE

STYREGRUPPEN: Fra venstre ses formand for Færgesekretariatet, direktør Michel van der Linden, Kalundborg, centerchef Flemming Kortsen, Slagelse, over-

fartsleder Max Møller Christensen, Lolland, erhvervschef Søren Bach-Hansen, Svendborg, overfartsleder Lars Wolfgang Hansen, Holbæk, færgechef Henrik 

Jess Jensen, Aalborg og overfartsleder Bjarne Møllgaard, Odder.

•   Færgesekretariatet har kontor i Ærøskøbing.

•   Hver femte danske kommune er med i Fær- 

gesekretariatet.

•  Færgesekretariatet omfatter de 18 danske 

kommuner, som har ø-færger og får andel i 

de særlige ø-tilskud. Sekretariatet blev etab-

leret som led i en politisk aftale, og akti- 

viteterne er finansieret gennem en statslig 

forhøjelse af ø-tilskuddet. 

•  Færgesekretariatets hovedformål er at 

fremme driftsoptimering og et løbende kom-

munalt samarbejde på færgeområdet.

Kontoret er bemandet af sekretær Lotte Clausen 

Rhodes og sekretariatsleder Jan Fritz Hansen.

 

Anholt



Udfordringernes tid
Efter en længere periode med meget 
skiftende aktivitetsniveau på vores ø-fær-
ger som følge af Corona restriktioner 
og særlige sommerrabatordninger med 
mange turister ser det ikke ud til, at den 
kommende tid vil byde på færre udfor-
dringer.

De markant stigende brændstofpriser 
på verdensmarkedet har gjort store indhug 
i færgernes budgetter, og selvom ordnin-
gen med Landevejsprincippet og nedsatte 
takster er evalueret som en stor succes, 
er det fortsat usikkert, om man politisk vil 
afsætte midler til en fuld gennemførelse 
af ordningen.

Der er netop fremsat forslag til en grøn 
skattereform, som sigter på at begrænse 
klimabelastningen. Det er et forslag, der i 
givet fald kan øge færgernes brændstof-
udgifter meget væsentligt.

Alle disse stigende omkostninger kan des-
værre - hvis man ikke finder målrettede 
kompensationsordninger - bremse den 
positive udvikling på øerne, fordi billet-
terne bliver dyrere, og færgeoverfarterne 
kan blive nødsaget til at skære i service-
niveauet og justere i antallet af afgange. 

Færgesekretariatet har selvsagt gjort de 
politiske beslutningstagere opmærksom 
på disse udfordringer.
 
En stor, men også positiv, udfordring er 
den kommende tids anvendelse af ny grøn 
teknologi, hvor en halv snes kommuner 
aktuelt ser på standardfærger og på miljø- 
og klimavenlig el-drift. Andre ser på for-
skellige retrofit muligheder, og mange ser 
samtidig på, hvorledes man kan optimere 
sejladsen og spare brændstof. Men det er 
udfordringer, som også påpeget af Kom-
munernes Landsforening, der ikke kan 
gennemføres uden statslige midler.
 
Investeringer i færger er ikke billige. Til-
skuddene fra grønne færgepuljer har glæ-
deligvis allerede bragt flere kommuner på 
en god kurs mod investering i grønne 
færger. Mange af disse nye færger vil dog 
først kunne se dagens lys fra 2025 og 
frem, så det er vigtigt, at der fortsat sikres 
støttemidler og ikke introduceres afgifter, 
som begrænser kommunernes muligheder 
for at investere.
 
Ø-færgerne mødes af mange andre udfor-
dringer, ikke mindst hvad angår rekrutte-

ring og behovet for en helt ny færgenavi-
gatøruddannelse. Jeg kan kun opfordre til, 
at vi tager godt imod vores nye personale, 
selvom de ikke er uddannet efter de gamle 
traditioner og langfart. Til gengæld kan 
vi nu helt selv stå for at uddanne dem til 
gode færgefolk.
 
Søfart er jo på mange måder et traditi-
onsbundet erhverv, men af og til er det 
nødvendigt at se på procedurerne og re-
gelsættene. I et samarbejde, særligt med 
Søfartsstyrelsen, vil Færgesekretariatet se 
yderligere på regelforenkling og optime-
ring for vores små indenrigsfærger.
 
På vort aktuelle Årsmøde i Aalborg vil vi 
drøfte disse forhold, og ikke mindst hvor-
dan vi ruster os i forhold til forandringer 
og omstillingsparathed. Det er noget, vi 
klart kommer til at forholde os til her i ud-
fordringernes tid.
 
GOD SOMMER

Michel van der Linden
Formand for Færgesekretariatet
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DAG 1. TIRSDAG D. 24. MAJ

Kl. 10.15

Bus fra Comwell Rebild (Rebildvej 36, 9520 Skør-

ping), hvor bagage kan efterlades.

Alternativt egen transport til Egholm Færgeleje, 

Egholm Færgevej 23, 9000 Aalborg

Kl. 11.00

Afgang til Egholm med ”EGHOLM II”. (Husk 

egnet påklædning/fodtøj)

•  Rundtur på Egholm med lokal guide Jens 

Thomsen

• Frokost på Restaurant Kronborg.

Kl. 14.00

Retur med færgen og afgang med bus eller egen 

transport til Port of Aalborg (Aalborg Havn A/S), 

Langerak 16, 9220 Aalborg Øst.

Kl. 14.30

Ankomst Port of Aalborg (Aalborg Havn A/S)

•  Indlæg ved Havnekaptajn Claus Rosenbeck – 

Fremtidens Havn og sejlads.

•  Indlæg ved Green Hub Denmark, Michael Stie 

Laugesen – Fremtidens drivmiddel / Brinttek-

nologi.

Kl. 16.30

Afgang mod Hotel Comwell Rebild, med bus 

eller egen transport. 

Kl. 17.15

Hotel-indtjekning

19.00

Middag på hotellet

DAG 2. ONSDAG D. 25. MAJ

Kl. 8.30 Delegeretmødet på Comwell Rebild

•  Indledning ved Færgesekretariatets formand, 

direktør Michel van der Linden

•  Kort gennemgang af Arbejdsprogram 

2022/23 ved sekretariatsleder Jan Fritz Hansen

•  Orientering om Standardfærgekonceptet ved 

advokat Christian Benedictsen-Nislev, DLAPi-

per

•  Status for søforsikring og dokningskontrakter 

ved forsikringsrådgiver Michael Weber, EDGE

•  Udfordringerne ved stigende brændstofpriser 

og nye fremdrivningsmidler ved civilingeniør 

Hans Otto Kristensen, HOK Marineconsult

•  Observationer og gode råd på falderebet ved 

Dorthe Winther, formand for Sammenslutnin-

gen af Danske Småøer

•  Indlæg om omstillingsparathed ved foran-

dringsvejleder Anders Bjørk

Afsluttende debat i Plenum

Kl. 12.30 Frokost og afslutning

Årsmøde 2022

[Program]



Det er en by med maritime rødder, 
som rækker flere tusinde år tilbage, 
der i år er hjemsted for Færgesekre-
tariatets Årsmøde. Perfekt placeret 
på et af de steder hvor Limfjorden 
snævrer mest ind, har det vi i dag ken-
der som Aalborg, været overfartssted 
over Limfjorden, så længe nogen 
kan huske, og mere til. Og er det den 
dag i dag.

Velkommen til 
Årsmøde i Aalborg
Aalborg ligger syd for Limfjorden, mens 
Nørresundby strækker sig nord for fjorden, 
også kendt som solsiden. Byen bindes 
sammen af broer og en tunnel, og fra næ-
ste år også af en eldrevet minifærge, der 
førerløs vil fragte passagerer og cyklister 
mellem de to bydele. Den nye færge og 
meget andet kan du læse mere om på de 
næste sider, hvor vi bringer et interview 
med rådmand Jan Nymark Thaysen, der 
har ansvar for By og Landskab - herunder 
færger - i Aalborg Kommune.

Men først en velkomst.
”Jeg er meget glad for, at Færgesekreta-
riatet har valgt at afholde deres Årsmøde 
her hos os i Aalborg”, siger Jan Nymark 
Thaysen.

”Jeg har været fascineret af færger lige 
siden jeg som lille dreng sejlede til Samsø 

- hvor Tunø-færgen lagde sig på siden af 
den store DSB-færge ude på havet. Det var 
vildt. Færger kan altså noget”.

”Nu er det ikke, fordi vi har forfærdelig 
mange færger, men jeg synes selvfølgelig, 
at Aalborg har rigtig meget at byde på. 
Aalborg Kommune er inde i en rivende ud-
vikling. Vi vækster med 2.500 indbyggere 
om året, og det kræver ekstremt meget 
planlægning. Så vi har travlt”, slår Jan Ny-
mark Thaysen fast.

”Som politikere skal vi jo være på for-
kant og have visionerne, men vi bliver let 
presset i defensiven. Jeg tror, at vi lige nu 
har 120 lokalplaner i pipelinen - det er 
fuldstændig vildt, så hurtigt det går. Men 
der skal jo skabes boliger til alle de nye 
indbyggere, der kommer til. Det er dejligt 
at være populær, og det skal vi slet ikke 
klage over. Men vi skal også have det hele 

til at passe sammen. Og det er jo ikke kun 
folk der søger til Aalborg - vi får også rigtig 
mange nye virksomheder og dermed også 
nye arbejdspladser”.

”Danmark er et land med mange øer 
og meget vand, og jeg synes helt gene-
relt, at vand er med til at skabe liv - og 
havde jeg været byplanlægger i Aalborg 
for mange år siden, så havde jeg sørget for 
at trække endnu mere vand ind i byen end 
vi har i dag”, siger Jan Nymark Thaysen.

”Jeg glæder mig til at deltage aktivt i 
programmet, lære nyt og ikke mindst til 
at høre om, hvordan de andre deltagere 
griber tingene an”. õ

Jan Nymark Thaysen, rådmand, By og Landskab, Aalborg Kommune
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Maritime rødder og et 
autonomt eksperiment

ybygninger og byggekraner 
kæmper om at nå højest i 
den imponerende skyline 
langs sydsiden af fjorden. 

Boliger, kontorer og hoteller har taget 
over, der hvor havneaktiviteter og indu-
strier for ikke så længe siden dominerede.

”Transformationen af de gamle havne-
arealer her i midten af Aalborg er i fuld 
gang. Vi har stadig foderstofvirksomheden 
Hedegaard, som får skibe ind, der læsser 

soyaskrå og korn, men det er noget af det 
sidste, vi har her i midtbyen. Ellers er vi i 
gang med en løbende transformation fra 
industrikaj til mere publikumsvenlige ka-
jarealer”, siger Jan Nymark Thaysen, og 
skænker kaffe vejen rundt om bordet.

Han er stadig ret ny i jobbet. Tiltrådt 
den 1. januar 2022 efter 11 måneder som 
Rådmand for Skoleforvaltningen. Inden 
da var han formand for Venstres Byråds-
gruppe - dog afbrudt af 5 måneder som 

fungerende rådmand for Sundheds- og 
Kulturforvaltningen fra den 1. maj 2020. 
Han har haft sæde i Aalborg Byråd siden 
januar 2014.

MARITIME RØDDER
”Historisk set har det maritime altid været 
med til at præge byen. Vi har haft vand 
helt op til banegården, hvortil man kunne 
sejle ad forskellige kanaler. Senere blev det 
dækket til, men nu starter vi på at genåbne 

Morgensolen brager ind gen-
nem de store vinduespartier i 
det rummelige kontor på 1. sal, 
i den moderne kontorbygning 
på Stigsborg Brygge i Nørre-
sundby, hvorfra rådmand Jan 
Nymark Thaysen, der har 
ansvaret for By og Landskab i 
Aalborg Kommune, har en frem-
ragende udsigt over Limfjorden 
og centrum af Aalborg.
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maritime altid været 
med til at præge byen. 
Vi har haft vand helt  
op til banegården.”
fortæller Jan Nymark Thaysen
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Maritime rødder og et 
autonomt eksperiment
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Østerå. Det kunne jeg godt tænke mig meget mere af, for vand er bare med 
til at skabe liv”, fortæller Jan Nymark Thaysen.

”Jeg har været på studietur i Holland, hvor det er meget tydeligt, hvad vand 
kan. Hvor der er hele bydele med husbåde, som ligger tæt sammen. Dernede 
er der selvfølgelig en meget større kritisk masse, men det hænger fantastisk 
godt sammen. Det var meget inspirerende”.

Aalborg er inde i en markant vækst, og på begge sider af fjorden skyder nye 
byggerier op. Dog mest på Nørresundby-siden, hvor der er store friarealer mod 
øst. Lige nu er man i gang med at opføre nye boliger til 8.000 mennesker her. 

For at sikre sammenhængskraften i byen er det planen at bygge en ny 
cykel/-fodgængerbro fra den nye bydel på tværs af Limfjorden til Aalborg.

AUTONOM EL-FÆRGE
”Men sådan en bro er jo ikke gratis, og indtil vi får styr på det, indsætter 
vi i samarbejde med Port of Aalborg og Center for Logistik og Samarbejde 
fra august en lille autonom eldrevet færge, der skal sejle gående og cyklister 
over Limfjorden. Vi er udpeget til testområde af Søfartsstyrelsen og har derfor 
mulighed for at prøve den autonome teknologi af. Kommer der en bro på et 
tidspunkt, så kan vi bare flytte færgen et andet sted hen. Jo flere forbindelser 
vi kan skabe på tværs af fjorden, jo bedre”, siger Jan Nymark Thaysen.

”Vi forestiller os at anvende et mobilt færgeleje, nærmest som en pram der 
kan følge højvande og lavvande, og en rampe der fører videre op. Det giver 
stor fleksibilitet og mulighed for at prøve nogle forskellige placeringer af, så vi 
kan se, hvor det største flow af passagerer vil være. Hen over fjorden bevæ-
ger færgen sig nærmest i en oval og sejler i virkeligheden fremad hele tiden. 
Fremme ved færgelejet lægger den så til med siden til”.

Der er endnu ikke sket en fastsættelse, men den forventede kapacitet er 
ca. 20-25 personer. Aalborg Kommune har givet et tilskud til anlæg/etablering 
på 5 millioner kroner.

FIRE FÆRGER - TO OVERFARTER
Den lille ny autonome færge bliver ikke den 
eneste i Aalborg Kommune. Kommunen råder 
allerede over fire færger fordelt på overfarter - 
en færgerute mellem Hals og Egense helt ude 
ved Limfjordens udmunding i Kattegat og en 
der forbinder den lille Limfjordsø Egholm med 
Aalborg. 

”Jeg ved godt, at de færgeruter vi driver, ikke 
syner af så meget når man sammenligner med 
visse andre kommuner. Men det er faktisk nogle 
meget populære ruter, vi har”, siger Jan Nymark 
Thaysen.

Er færgerne en god forretning for kom-
munen?
”Hvis du tager Hals-Egense, så bærer den fak-
tisk sig selv. Og kreerer endda et overskud på 
omkring en million kroner om året. Overfarten 
ligger jo helt ude ved kysten, og der er ikke rigtig 
noget alternativ, hvis man skal over fjorden - så 
den har et rigtigt godt flow”.

”Så har vi Egholmfærgen - den koster os nok 
en seks millioner kroner om året i underskud. 
Før var Egholm en landbrugsø, men efterhån-
den er der ikke så mange fastboende tilbage, 
og det rekreative har taget over. Det er meget 
populært at tage færgen og gå ture på øen. Da 
det i en periode var gratis at sejle med færgen, 
var der rigtig, rigtig mange passagerer - vi nord-
jyder kan jo godt lide tilbud”, siger Jan Nymark 
Thaysen med et stort smil.

”Vi har et overskud på den ene rute på en 
million og et underskud på den anden på seks 
millioner kroner. Alt i alt altså et underskud på 
fem millioner kroner. Ser du på den kollektive 
trafik i Aalborg, så er der kun én buslinje, der 
kan give overskud, resten betaler vi til for at 
holde driften i gang. Jeg tror, vi er oppe på et 
samlet driftstilskud på omkring 145 millioner 
kroner om året for at holde busserne i gang. Så 
det er ikke de fem millioner kroner til færgerne, 
der vælter læsset”. õ
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Fredag den 22. april var to repræsen-
tanter for Søfartsstyrelsen, Søren Øster-
berg Forup og Ivan Kilsgaard Brahde, der 
begge er Ship Surveyor i styrelsens Ship 
Survey, Certification and Manning enhed, 
på besøg i Aalborg Kommune, hvor de 
mødtes med afdelingsleder i By- og Land-
skabsforvaltningen og reder for Færgerne i 

Aalborg Kommune, Henrik Jess Jensen, og 
overfartsleder Johannes Steen Jørgensen.

Ø-færgernes journalist og fotograf fik 
lov til at sidde med i starten af mødet.

”Vi er her populært sagt for at sikre, 
at rederiet gør, som de har skrevet, og 
har skrevet ned hvad de gør”, siger Søren 
Østerberg Forup - med henvisning til den 
sikkerhedsmanual, der findes i alle skibe.

”En audit - som vi kalder dette møde 
- er ikke en eksamen. Den handler ikke 
om at finde fejl eller mangler, den handler 
om at konstatere, at der er overensstem-
melse mellem det, der er skrevet ned, og 
det der faktisk sker ude i skibene”, siger 
Søren Østerberg Forup.

”Vi har et fælles mål om, at vi skal 
undgå ulykker”, siger overfartsleder Jo-
hannes Steen Jørgensen. 

”Den her sparring mellem os som rederi 
og ansvarlig for færgerne og Søfartssty-
relsen handler om at have opmærksom-

hed hele vejen rundt - lige fra den enkelte 
ansatte til krisehåndtering hvis det værste 
skulle ske”, siger Henrik Jess Jensen.

Ud over auditeringen aflægger Søfarts-
styrelsen også besøg om bord på ø-fær-
gerne for at kontrollere, at de fysisk lever 
op til de mange krav og regler, der sikrer, at 
besætning og passagerer trygt kan begive 
sig ud på sejlads i færgerne. õ

”Vores færger på Hals-Egense over-
farten er pænt gamle. Den primære færge 
M/F Hals-Egense er fra 1961, mens reser-
vefærgen M/F Egense er fra 1955. Begge 
er diesel-drevne. Som led i Kommunes 
grønne omstilling erstattes de nu af en 
nybygget, eldrevet dobbelt-ender færge”, 
fortæller Henrik Jess Jensen.

Den nuværende færge, M/F Hals-
Egense, har plads til 10 biler, mens den 
ny el-færge får en kapacitet på 26 per-
sonbiler, hvilket fint dækker transportbe-
hovet på ruten - også i fremtiden - ved 
fire dobbeltture i timen i spidsbelastnings-
perioderne.

Færgesekretariatet har været inde over 
den nye færge med sit standardfærgekon-
cept, hvilket sikrer, at udgifterne til såvel 
køb som drift af færgen holdes nede.

”Den nye el-færge kommer til at ko-
ste ca. 80 millioner kroner, hvortil kom-
mer landanlæg for 35 millioner kroner 
og lade-infrastruktur for ca. 15 millioner 
kroner. Der er afsat 100 millioner kroner i 
det kommunale budget, mens resten sø-
ges finansieret via puljer m.m. - bl.a. den 
statslige pulje til grøn omstilling af inden-
rigsfærger, hvor en ny ansøgningsrunde 
er lige på trapperne”.

Aalborg Kommune har valgt at bygge 
helt nye færgelejer, der er trukket lidt væk 
fra den eksisterende beboelse, så det giver 
mindre støj og gene for dem, der bor der. 
De nuværende færgelejer bevares, indtil 
de nye er i drift, og man er sikker på, at 
det hele fungerer.

Forventningen er, at den nye el-færge 
på Hals-Egense overfarten når at komme 
i drift indenfor et par år. õ
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øje med ø-færgerne

Ny el-færge på vej til Hals-Egense

En gang om året kommer 
Søfartsstyrelsen på besøg i de 
kommuner der ejer ø-færger, for 
at sikre at de kommunale færger 
overholder de internationale 
regler for Sikker Skibsdrift, der 
bl.a. er fastlagt i og vedtaget af 
FNs søfartsorganisation, IMO.

Henrik Jess Jensen er afdelings-
leder i By- og Landskabsfor-
valtningen i Aalborg Kommune 
og i praksis reder for færgerne i 
Aalborg Kommune. Han har været 
medlem af Færgesekretariatets 
Styregruppe siden 2020.
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”Vi er i gang med det andet af to hold 
færgenavigatører, som vi uddanner under 
en forsøgsordning. Lige nu er de i praktik 
ude i deres respektive færgerederier, men 
til august er de tilbage på skolen for at 
følge 20 ugers undervisning, inden de til 
december dimitterer sammen med de an-
dre uddannelser på skolen”, fortæller Helle 
Bak Poulsen, rektor for Marstal Navigati-
onsskole.

”Derefter går vi så i gang med den en-
delige evaluering af forløbet. Derfor starter 
der ikke et nyt hold her til november, som 
vi nok havde sat næsen lidt op efter, men 
af forskellige årsager kan det ikke lade sig 
gøre”.

Navigationsskolen har sendt en mel-
lemliggende erfaringsopsamling ind til 
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der 
har sendt den videre til Søfartsstyrelsen. 

”Vi kunne sådan set godt have lavet 
den endelige rapport, men for at alt er 
korrekt kvantitativt, så afventer vi, at det 
andet hold har dimitteret”, siger Helle Bak 
Poulsen.

Uddannelsen skal tiltrække studerende, 
som gerne vil have et maritimt job i nær-
området og ikke er interesseret i at sejle 
mange måneder ad gangen på de store 
verdenshave. Prøveuddannelsen har en 
varighed på godt et år, heraf seks må-
neder som praktikant på en ø-færge. De 
studerende skal være fyldt 25 år, før de 
påbegynder uddannelsen.

OPBAKNING TIL UDDANNELSEN
”Ude i færgebranchen er der helt klart op-
bakning til, at vi i en eller anden form skal 
gøre uddannelsen permanent”, konstate-
rer Helle Bak Poulsen.

”Vi har også været rigtig glade for at 
have dem her på skolen. Det er superenga-
gerede mænd og kvinder, der er med til at 
trække studiemiljøet i den rigtige retning. 
De bliver siddende efter undervisningen og 
hjælper hinanden med lektier. De er helt 
bestemt et aktiv for skolen”.

Ni ud af de ti, der udgjorde første hold 
gennemførte uddannelsen, og den ene, 
der ikke gjorde det i første omgang, er nu 
på vej gennem systemet igen og ventes 
at afslutte uddannelsen sammen med det 
andet hold til december.

NU MED KVINDER
Første hold var et rent mandehold, men 
der er tre kvinder på det igangværende 
hold.

”Fra starten havde vi tænkt, at uddan-
nelsen måske appellerede mere til kvinder, 
fordi de ikke skulle ud og på langfart. Det 
var så ikke tilfældet med det første hold, 
men nu er kvinder så også kommet med 
på det andet hold”, siger Helle Bak Poulsen

”Stod det til mig, så havde jeg foretruk-
ket, at vi kunne gå i gang med et nyt hold 
her til november. Det kan så ikke lade sig 
gøre, det bliver først til november næste 
år, at vi kan starte et nyt hold op, hvis det 
er den her måde, at uddannelsen skal byg-
ges op på, og den bliver endelig godkendt. 
Det tror jeg helt sikkert på at den bliver, for 
jeg ved, at behovet er der”. õ

Færgenavigatør-
uddannelse afventer 
endelig godkendelse

Færgenavigatøruddannelsen er en forsøgsordning målrettet de små 
lokale færger, ø-færger og genvejsfærger over hele landet. Marstal 
Navigationsskole har sammen med Færgesekretariatet taget initi-
ativ til den nye uddannelse, hvor førstnævnte står for den teoretiske 
del af uddannelsen. Dimittenderne erhverver et sønæringsbevis som 
styrmand af 4. grad med tilladelse til at føre færger med en tonnage 
på under 500 GT.

Helle Bak Poulsen, rektor, Marstal Navigationsskole. Foto: Lise Mortensen
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Man kan stadig blive lidt star struck, når man træder om bord 
på E/F Ellen. Danmarks første store 100 procent eldrevne færge, 
der siden august 2019 har sejlet i fast rutefart mellem Søby på Ærø 
og Fynshav på Als. En strækning på i alt 22 sømil - inden batterierne 
kan lades op igen i Søby.

El-færger 
er lidt 
anderledes 
at sejle

or besætningen på færgen 
er det blevet hverdag at sejle 
el-færge. Ikke sådan at for-
stå, at de ikke tænker på det 

mere, for det er alligevel lidt anderledes at 
sejle på batterier. Men alt bliver jo rutine, 
når først man har gjort det tilpas mange 
gange.

Det gælder også for overstyrmand 
Martin Christoffersen, der havde vagten 
den dag Ø-færgernes journalist kom forbi 
for at få en snak om, hvordan det i praksis 
er at sejle en el-færge.

Martin Christoffersen kender færgen 
rigtig godt, han har været med fra star-
ten - faktisk allerede før Ellen sejlede sin 
første sømil.

”Det var alle tiders at være med til at 
starte det her projekt op. Der var så mange 
nye ting, så meget man ikke havde prø-
vet før”, siger Martin Christoffersen, som 
tager imod på broen af Ellen en fredag 
formiddag, hvor solen stråler fra en klar 
himmel, og kun små krusninger anes på 
havoverfladen.

STARTEDE HELT FRA BUNDEN
Da Martin Christoffersen og hans kolleger 
gik i gang, var der ikke mange, der vid-
ste noget om, hvordan det i praksis var at 
sejle en el-færge. Sådan er det på sin vis 
stadigvæk, selv om mange færgedrivende 
kommuner allerede har bestilt, eller over-

vejer at bestille, en el-drevet færge som led 
i den grønne omstilling.

Kun på Færgenavigatøruddannelsen i 
Marstal er batteridrift i dag en obligatorisk 
del af undervisningen. Hvis andre vil vide 
noget, må de en tur på efteruddannelse 
for at lære mere.

Men selv om Martin Christoffersen ikke 
vidste noget om batterier, havde han an-
dre fordele.

”Jeg kendte ruten rigtig godt, for jeg ar-
bejdede på Skjoldnæs, der sejlede på ruten 

mellem Søby og Fynshav, inden Ellen blev 
indsat”, fortæller Martin Christoffersen.

NOGET ANDERLEDES
Skjoldnæs havde 40 år på kølen og to 
Cummins dieselmotorer i maskinrummet 
- lidt noget andet end Ellen.

Hvad er den største forskel fra dengang 
du sejlede med Skjoldnæs, sammenlig-
net med Ellen?
”Den største forskel er nok, at vi kun er tre 
mand om bord på Ellen. Som styrmænd er 
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Overstyrmand Martin Christoffersen fører E/F Ellen sikkert i havn
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El-færger 
er lidt 
anderledes 
at sejle

vi først og fremmest navigatører, men vi er 
også lidt pedeller, der går og ordner ting. 
Det er dog ikke noget, jeg går og tænker 
på så meget mere. Det er blevet hverdag”. 

HURTIG REAKTIONSEVNE
Når du så er ude på havet eller på vej i 
havn – adskiller en el-drevet færge sig 
så fra dieseldrevne færger?
”Hvis jeg skal sætte et tal på, så er 85 pro-
cent nok det samme - uanset om det er en 
el-færge eller en dieselfærge. Men der er i 
hvert tilfælde to ting, der adskiller. Det ene 
er, at jeg på Ellen kan fjernstyre næsten 
alting fra broen. Det er den tekniske del. 
Det andet går på manøvreegenskaberne: 
Vi har en utrolig hurtig reaktion på vores 
håndtag her på Ellen. Hvis vi ville, kunne 
vi i princippet gå fra fuld kraft frem til fuld 
kraft tilbage på 0 sekunder - men det gør vi 
selvfølgelig ikke, for det er der ikke noget, 
der kan holde til. Men færgen har et utro-
ligt moment og en utrolig reaktionsevne”, 
konstaterer Martin Christoffersen.

Er det en fordel?
”Ja, helt klart. Men vi skulle lige vænne 
os til det i starten. Når vi bakker ud eller 
manøvrerer, så plejede vi at kunne mærke 
rystelserne eller se røgen. Men sådan er 
det ikke med en el-færge. Der er hverken 
lyd eller røg”. 

TJEKKER INSTRUMENTER
Så du skal stole rigtig meget på dine 
instrumenter?
”Ja, det har du ret i. Før jeg sejler ud, så 
slår jeg altid maskiner, thruster og ror over 
til styrepulten og prøver lige hurtigt - rea-
gerer den? Ja, det gør den - godt. Så ved 
jeg at det hele fungerer”.

Hvor meget fokus har du på batteri-
erne, når I er ude på havet?
”Vi skal altid have strøm nok til, at vi kan 
sejle tilbage til Søby. Om vi har det, frem-
går klart af vores instrumenter. Og så er 
der noget, der hedder Emergency - det 
er en vis mængde strøm, der skal til for at 
sikre, at vi til enhver tid har strøm nok til at 
anvende vores el-drevne sikkerhedsudstyr, 
f.eks. til brandslukning eller andet”.

”Derud over følger vi selvfølgelig med 
i, hvor meget strøm vi forbruger, og hvor 
meget vi lader i havn i Søby”.

Som alle nye færger havde El-
len sine begyndervanskeligheder, og 
der blev hvisket i krogene om, at der 
havde man nok dummet sig for flere 
hundrede millioner kroner. I dag er der 
ikke nogen, der hvisker mere.

”Jeg har helt klart på fornemmelsen, 
at de, der bor på Ærø i dag, er ret stolte 
over, at det var her, vi byggede Danmarks 
første store el-færge”, siger Martin Chri-
stoffersen. õ

E/F ELLEN
Længde: 59,50 meter.
Bredde:  12,80 meter.
Kapacitet, bildæk:  31 
personbiler.
Kapacitet, salondæk: 147 
personer.
Hastighed:  14 knob
Overfartstid:  60 minutter.
Motorkraft:  1500 KW.
Hovedmaskiner: 2 stk. 
elmotorer af 750KW
Værft: Søby Værft
Rederi: Ærøfærgerne
Ejer: Ærø Kommune
Indsat: 15. august 2019
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E/F Ellen i Søby Havn
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Efterud-
dannelse

Turisme-
fremme 
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På efteruddannelses-
siden udbydes kurser 
i service og betjening 
af passagerer, sejlads-
optimering gennem 
simulatortræning samt 
introduktionskurser i el-
drift af færger som for-
beredelse til fremtidens 
fremdrivning.

I forbindelse med visionen om at “skabe 
værdi med færgen” har Færgesekretariatet 
fortsat arbejdet med det såkaldte Ø-pas, 
som er ude i et oplag på en kvart million 
eksemplarer – nu sammen med Landdi-
strikternes Fællesråd. Færgesekretariatet 
har støttet op omkring Ø-hop-projektet i 
Det Sydfynske Øhav, hvor flere kommuner 
er gået med. Turismefremme er et løbende 
fokuspunkt, og hvor der også ses på, om 
projektet kan udvides til mere permanent 
at løse infrastrukturudfordringer i området.

Der er indgået en række ramme- 
aftaler om:
- søforsikring 
- skibsmaling 
- brændstof 
- smøreolier
- rednings- og brandudstyr 
- bookingsystemer 
- vikarordning
- efteruddannelse 
- teknisk assistance 
- juridisk rådgivning
- uniformer/arbejdsbeklædning
- sikkerhedslejdere i havne
- innovationspartnerskab om 
 nye grønne færger
- arbejdsmiljøfremme
- indkøb af skibsudstyr
- aptering- og interiøropgradering

Der ses løbende på nye aftalemu-
ligheder, herunder pt. på energifor-
brugsmåling og udvidelse af forsik-
ringsordningen.

Der er etableret en særlig forsøgsord-
ning/færgenavigatøruddannelse rettet 
imod de mindre indenlandske færger. 

Uddannelse

Status 
for Færgesekretariatets arbejde

De overordnede mål for Færgesekretariatet er optimering 
af sejladsen til de danske øer, etablering af netværk mel-
lem kommuner med øer og at skabe værdi med færgen.

Fælles indkøb
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Skabe værdi
med færgen 

Rammevilkår
Indsatsen for en fuld implementering af Godstakstrefusions-
ordningen og ikke mindst Landevejsprincippet fortsætter. 
Politisk er det besluttet at udvide sidstnævnte med et lidt 
større budget til de overfarter, som ikke kom helt med på 
starten af succesen, ligesom ordningen for sejlads på de 
små øer nu kan anvendes mere fleksibelt året rundt. Næste 
evaluering af ordningerne er politisk aftalt til efteråret 2022.

Efter erfaringerne med sidste sommers periode med bil-
lige/gratis billetter er der taget kontakt til landspolitikerne 
med opfordring til en snarlig indfasning af det fulde Lan-
devejsprincip. 

En særlig opgave er regelsanering – ikke mindst på det 
maritime område med Søfartsstyrelsen. Dette arbejde bliver 
nu intensiveret i den kommende periode særligt i relation 

til de mange ofte bureaukrati-
ske og fordyrende regler, som 
er mere traditionsbestemte end 
behovsdrevne i den danske in-
denrigs færgefart. Reglerne for 
grøn omstilling bliver også et 
focuspunkt.

Opgaven er bredere end turismeindsats, og 
der er udarbejdet et større inspirationskata-
log med forslag til aktiviteter, hvor færgen 
kan være med til at skabe fremgang og po-
sitiv opmærksomhed omkring øerne. Der er 
udarbejdet forskelligt materiale og tilbud for 
at gøre brugervenligheden af sejladsplaner, 
booking og hjemmesider bedre. 

Samtidig er der en lang række forsøg på 
færgerne, hvor Færgesekretariatet sammen 
med forskellige forskningsinstitutioner søger 
at optimere driften miljø- og klimamæssigt.

Der er under betegnelsen ”Ø-barometret” 
gennemført en undersøgelse af udviklingen 
på de danske småøer, som Færgesekreta-
riatets medlemmer betjener. Tilbagemel-
dingerne fra øerne har overvejende været 
positive.  

Miljø og 
klimaoptimering

Der er udarbejdet et forslag til klima-
strategi, og denne vil løbende blive 
udbygget med emner af miljømæssig 
karakter. Arbejdet er koncentreret 
omkring regeringens analysearbejde 
om klima og indenrigsfærger, samt 
de grønne puljer til færgerne, hvor 
Færgesekretariatet sammen med KL 
og COWI rådgiver medlemmerne om 
ansøgningsmuligheder mv. Senest er 
der igangsat et projekt med måling af 
færgernes miljømæssige udslip sam-
men med Aarhus Universitet.

Afløserfærgen er til brug for med-
lemskommunerne i forbindelse med 
dokophold mv. samt ved behov i for-
bindelse med spidsbelastninger eller 
særlige events. 

Der er udarbejdet et design, og 
garantiforhold er sikret i forhold til 

staten. En endelig operativ introduk-
tion af afløserkonceptet forventes dog 
først at være klar i løbet af et par år. 
Afløserfærgen kan vise sig at blive en 
del af det nye Innovationspartnerskab 
om nye grønne færger.

Kommunalt færgesamar-
bejde og nyinvesteringer

I forlængelse af de retningslinjer, der blev drøftet på tidligere 
medlemsmøder, har Færgesekretariatet undersøgt mulige drifts- 
og finansieringsmodeller for udskiftningen af medlemskommu-
nernes færger. 

Der er nu etableret en OPP-løsning med tilknyttet finansiering, 
som kan føre til færre udgifter, når stordriftsfordele introduceres, 
og vi går fra mere enkeltstående færgeprojekter til egentlige pro-
dukter, der sikrer driftssikkerhed og standarder – også i forhold 
til de nye teknologier. 

Der tilbydes aktuelt en indkøbsrammeaftale, som kommu-
nerne kan bruge ved indkøb af nye færger under denne ordning, 
som selvsagt er helt frivillig for den enkelte kommune, men hvor 
stordriftsfordelene vil blive større desto flere, der deltager.

Miljø og klima-
optimering

Afløserfærge 
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GENNEMGANG AF FORSIKRINGER
Forsikringsrådgiverfirmaet Edge Denmark 
gennemgår gerne medlemmernes forsik-
ringsaftaler på færgeområdet med henblik 
på modernisering og optimering.

Status er, at næsten alle færgekommu-
ner har valgt at benytte Færgesekretaria-
tets medlemstilbud om forsikringstjek, og 
at de gennemsnitlige præmiebesparelser 
har været ret betydelige.

Desuden er nye dækningsmuligheder 
introduceret: Udvidet erstatning ved total-
forlis og dækning for udgifter til afløser-
færge/lejer ved havari. Der ses aktuelt på 
godsbefordringsbestemmelser samt forsik-
ringsvilkår i forbindelse med værftsophold.

TEKNISK RÅDGIVNING
Færgesekretariatets konsulenter har udar-
bejdet en række rapporter om forskellige 
tiltag til optimering af driften. Der gen-
nemføres testforsøg med “real-time”-over-
vågning af energiforbrug, og der er lavet 
konkrete forslag til introduktion af batte-
ridrift på færgerne.

Der er udarbejdet en særlig doknings-
manual for medlemmerne med gode råd 
i forhold til forberedelse af dokning. Fær-
gesekretariatets teknikere rådgiver også 
gerne om levetidsforlængelser eller ny-in-
vesteringer.

UDDANNELSE
Færgesekretariatet tilbyder kurser, herun-
der økonomisk tilskud til medlemmer, der 
ønsker forskellige specialkurser.

Der afholdes aktuelt kurser i kundeser-
vice, energioptimeret sejlads samt el-drifts-
forberedelse.

Den nye færgenavigatøruddannelse er 
godkendt i en prøveperiode med Marstal 
Navigationsskole. Forsøgsordningen med 
to hold er ved at være afsluttet. Nu vil der 
sammen med alle involverede parter blive 
set nærmere på mulighederne for udform-
ning af en mere permanent ordning. 

VIKARORDNING
Der er oprettet en særlig afløser-/vikarord-
ning for maritimt personel med Job2Sea, 

hvor medlemmerne enkelt og med rabat 
kan leje mandskab for kortere perioder.

PR OG SOCIALE MEDIER
Færgesekretariatets journalistiske rådgi-
vere hjælper gerne med udformning og 
distribution af forskelligt nyhedsmateriale. 
Færgesekretariatets faste fotograf tilbyder 
film bl.a. med droneoptagelser, ligesom 
der kan optages podcast-udsendelser.

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

BOOKINGSYSTEMER
En samarbejdsaftale med Teambooking 
med særlig tilpasning til den mindre fær-
gefart. 

Rådgivning om brugervenlig præsen-
tation af sejladsplaner mv. Tilbud fra De-
mand.dk om udvikling af enkle hjemme-
sider for medlemmernes færgeoverfarter.

SAFETALK
Safetalk er et brætspil, som sætter 
dialogen om sikkerhed og arbejdsmiljø 
i gang på en ny og forstærket måde. 
Der bruges enkle konkrete spørgsmål 
om forskellige hverdagssituationer, 
som alle kan nikke genkendende til. 

Der er lavet en særlig skræddersyet 
udgave af spillet til ø-færger – det 
blev uddelt på Færgesekretariatets 
årsmøde i september 2021.

Teamet bag spillet tilbyder at fa-
cilitere spillet. Det begynder med et 
formøde for at høre om kundens øn-
sker og behov og særlige områder, fx 
kan der fabrikeres et særligt spil med 
spørgsmål, der passer netop til den 
aktuelle arbejdsplads – fx en øfærge. 
Derefter bliver der skræddersyet et 
forløb.

Færgesekretariatets medlemmer 
får rabat både på spillet og på forlø-
bet.

Det kan evt. arrangeres, så flere 
færger er sammen om et forløb.

Der er indgået en partner-
skabsaftale med OMT og 
PensionDanmark om ud-
vikling af mere standardi-
serede, grønne færger til 
medlemmerne. Forhand-
linger pågår med en række 
kommuner om udfyldelsen 
af denne aftale, ligesom der 
via Færgesekretariatet råd-
gives om støtte fra Trans-
portministeriets grønne 
færgepuljer.
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Innovations-
partnerskab

Medlemstilbud
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Flere af de skoler, der tilbyder brandkurser – heri-
blandt Fiskeriskolen i Thyborøn og RelyOn Nutec 
– kan nu tilbyde genopfriskningskurser til brandcer-
tifikat, hvor røgdykkerdelen er taget ud. Kurserne 
er en samlet pakke, der dækker genopfriskning 
af STCW VI/1-1 – Søsikkerhed, genopfriskning af 
STCW VI/1-2 – Brand samt genopfriskning af STCW 
VI/3 – Brandledelse.

Skolen udsteder herefter STCW-søredningcertifi-
kat og non standard brandsluknings- og brandle-
der-certifikat. Disse certifikater bruger Søfartssty-
relsen til udstedelse af begrænset sønæringsbevis. 

Begge skoler har særlige tilbud til Færgesekre-
tariatets medlemmer.

Fortrolighedshen-
syn omkring priser 
mv. gør, at Færge-
sekretariatets ram-
meaftaler kun er 
omtalt i mere ge-
nerelle vendinger. 
Aftalerne er som 
udgangspunkt for-
trolige i forhold til 
tredjemand; kon-
takt sekretariatet i 
tvivlstilfælde.
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Brandkursus 
uden røgdykning

Medlemstilbud
SHIPBROKERS
Samarbejdsaftale med Krisale Shipbrokers 
om teknisk rådgivning samt ved køb/salg/
leje af tonnage.

JURIDISK RÅDGIVNING / HØRINGS-
SVAR
Der er indgået en aftale med advokatfir-
maet DLA Piper om juridisk bistand inden 
for færgerelaterede spørgsmål og om fæl-
les høringsskrivelser. 

Færgesekretariatet kan også assistere 
i relation til visse overenskomstforhold i 
samarbejde med KL.

Der er endvidere udarbejdet notater 
om udbud og om regelsættet vedr. for-
skelsbehandling af passagerer.

Ø-BAROMETER
Der er under betegnelsen ”Ø-barometret” 
gennemført en undersøgelse af udviklin-
gen på de danske småøer, undersøgelsen 
vil blive gentaget på et senere tidspunkt.
 

REDNINGSSTIGER
Der er indgået en indkøbsaftale med 
Port-Safety omkring selvlysende rednings-
stiger, LifeLadder® – der med stærk gul 
farve og solcelledrevne lyskilde er synlig 
døgnet rundt.

SIKKERHEDSUDSTYR
Der er indgået en rammeaftale med Mari-
Team A/S om priser ved køb af forskelligt 
maritimt sikkerhedsudstyr. 

FLÅDER OG BRANDUDSTYR
Aftale mellem VIKING Life-Saving Equip-
ment og Færgesekretariatet, der giver 
medlemsrabat ved køb og eftersyn af 
redningsflåder. 

Kombineret “anskaffelses- og service-
aftale” for 12 til 100 personers flåder. 
Her bliver både købs- og service-omkost-
ninger for flåden betalt som et fast årligt 
beløb over en 10-årig periode.  Efter de 
10 år ejer rederiet flåden. 

Desuden indkøb af brandservice fra 
VIKING Life-Saving Equipment. õ
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rbejdsgruppen blev nedsat på Årsmødet i september 
2021 med deltagelse af Færgesekretariatets rådgi-
vere på Jura og Forsikring. Gruppen har gennemgået 
værfternes standardaftaler, og konklusionen er klar: 
Aftalerne efterlader kommunerne med betydelige 

risici og potentielt at stå uden forsikringsdækning.
Faaborg III-branden i sommeren 2021 efterlod Faaborg-Midt-

fyn Kommune med betydelige tab på grund af værftets betin-
gelser, og tabet kom som en meget ubehagelig overraskelse for 
kommunen.

Skaden afdækkede, hvordan værfterne begrænser deres an-
svar til kontraktsummen og dermed potentielt afskærer færgernes 
kaskoselskaber i at hente erstatningerne hjem igen. 

KOMMUNERNE KAN FÅ BETYDELIGE TAB VED ACCEPT 
AF DE NUVÆRENDE VÆRFTSAFTALER
Kommunerne skal være meget opmærksomme, på hvilke ansvars-
begrænsninger de accepterer, da aftalen i yderste konsekvens 
kan betyde, at kaskoselskaberne reducerer deres erstatninger, 
tilsvarende det beløb de mister i regres.

Arbejdsgruppen har afdækket en række andre forhold, som 
stiller kommunerne i en meget dårlig ansvarsposition. Gruppens 
klare anbefaling er derfor, at kommunen får gennemgået deres 
værftsaftale, inden uheldet er ude.

DIALOG MED VÆRFTERNE
Som et tilbud til Færgesekretariatets medlemmer står arbejds-
gruppen klar til at bistå med en gennemgang af de enkelte aftaler 

og som derefter kan bruges til dialog og forhandling med værf-
terne. Det væsentlige er at få bragt klarhed over aftaleforholdene, 
så de tilgodeser både værft og rederi. Begge parter kan kun have 
interesse i et gennemarbejdet og rimeligt aftalegrundlag, der ikke 
efterlader den ene part med uforudsete tab og omkostninger.  õ

FORSIKRING & JURA

A

Dokning og reparation

Pas på aftalegrund-
laget hos de danske 
værfter

Christian Benedictsen-Nislev, advokat, DLA Piper Denmark
Michael Weber, forsikringsrådgiver, EDGE
Jan Fritz Hansen, sekretariatsleder, Færgesekretariatet
Medlemskommuner, på ad hoc basis

FÆRGESEKRETARIATETS VÆRFTSGRUPPE

Sådan lyder opfordringen til Færgesekretariatets 
medlemmer, efter arbejdsgruppe har gennemgået 
værfternes betingelser. 

FO
R

S
IK

R
IN

G
 &

 JU
R

A



Ø-FÆRGERNE / MAJ 2022 / 17

Kære Christian Rabjerg Madsen

For os at se er er ingen tvivl om, at den implementering af Lan-
devejsprincippet, som blev påbegyndt i 2015, har haft afgørende 
indflydelse på småøernes positive udvikling på en række områ-
der. Vi ser en stabilisering, ja faktisk en let stigende tendens i 
befolkningstallet, fritidshusejerne besøger hyppigere deres huse, 
og turismen er generelt øget til gavn for øernes erhvervsliv og 
færgernes omsætning. 

Fra de tre foreningers side ser vi frem til at komme i mål med 
den fulde implementering af landevejsprincippet.  

Men udviklingen på de små øer er sårbar, der skal ikke meget 
’til at vælte læsset’, og der er store udfordringer, som kommer 
tættere og tættere på. Udfordringer, som vi i Danmark ikke selv 
er herrer over, men som vi påføres af verden omkring os.  Vi 
anerkender, at mange forskellige grupper i Danmark rammes af 
lignende udfordringer, men for småøerne er der nogle meget 
konkrete konsekvenser af problematikkerne.

For det første er de stigende brændstofpriser problematiske 
for øerne: Flere rederier melder om betydelige stigninger, og at 
de allerede på nuværende tidspunkt har opbrugt årets budget til 
brændstof.  Flere kommuner har forlænget overfartstiden, der 
lægges brændstoftillæg på taksterne, og der tales om at spare 
yderligere ved at fjerne afgange. 

En stabil og hyppig færgedrift er afgørende for at kunne til-
trække nye beboere til småøerne. Forlængelse af overfartstider 
- og allerværst fjernelse af færgeafgange – har direkte indflydelse 
på bosætningen, men også på turismen på øerne. Ligeledes må 
priserne helst ikke stige for meget, for så bliver fritidshusejerne 
og turisterne væk til skade for spisesteder, butikker og overnat-
ningssteder. Derfor er de stigende brændstofpriser i høj grad en 
konkret trussel for småøernes udvikling. 

En anden problematik er den grønne CO2-afgift, som muligvis 
gennem det nye skatteforslag implementeres i 2025, og som må 
forventes også at ramme den kollektive trafik og dermed også 

færgerne. En række kommuner vil slet ikke kunne klare en sådan 
CO2-afgift på færgeområdet, uden at det vil få voldsomme kon-
sekvenser for serviceniveauet samt mulighederne for at spare op 
til nye grønne færgeinvesteringer. 

Vi håber på, at der politisk kan findes gode løsninger, der kan 
kompensere, fritage eller yde tilskud til kommunerne på færge-
området. õ

Fremgang på de 
danske småøer 
- men mørke skyer 
i horisonten
Færgesekretariatet er gået sammen med Småøernes Færgeselskaber og Sammenslutningen af Danske 
Småøer om en henvendelse til Indenrigs- og Boligminister Christian Rabjerg og en række relevante 
landspolitikere. Henvendelsen understreger vigtigheden af, at Landevejsprincippet nu implementeres fuldt 
ud. Samtidig opregnes nogle af de problematikker der gør, at mørke skyer er ved at trække sammen over 
de små øer. Læs et sammendrag af henvendelsen herunder:

Udviklingen på 
de små øer er 
sårbar, der skal 
ikke meget ’til 
at vælte læsset’.
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Indenrigs- og Boligminister Christian Rabjerg 
Foto: Folketinget/Steen Brogaard



18 / Ø-FÆRGERNE / MAJ 2022

NOTER

Ø-HOP 
PÅ 
ÆBLEØERNE

BATTERI 
BRANDKURSUS 
MARSTAL

Færgesekretariatet har medvirket til at 
støtte de seneste somres initiativ med 
særsejlads og ø-hop i det sydfynske. 
Det har skabt god opmærksomhed om 
de dejlige øer i denne region. Der ses 
i øjeblikket på mulighederne for at in-
troducere tilsvarende ø-hops og events 
i Lollands kommune med de såkaldte 
“Æbleøerne”; Fejø, Femø og Askø. õ

Der er en del fokus på udfordringerne med 
brande i el-biler. Selvom der ikke hidtil har væ-
ret sådanne i den lille færgefart, så kommer 
der jo stadig flere elbiler på markedet. Brand i 
batterier kan være ganske vanskelige at slukke, 
og det sættes der nu fokus på gennem en 
række brandslukningskurser i et samarbejde 
mellem Færgesekretariatet og Marstal Navi-

gationsskole. På den lokale brandstation vil 
der på det første kursus i maj måned blive sat 
ild til nogle elbiler og foretaget en vurdering 
af de forskellige slukningsmuligheder såsom 
brandtæpper, små mobile sprinkleranlæg etc. 
Søfartsstyrelsen vil deltage i kurset, også fordi 
de aktuelt ser på kommende vejledninger og 
regler for området. õ

N
O

T
ER Høring på 

Chr. Borg 
I Folketingsudvalget for Landdistrikter og Øer af-
holdtes i slutningen af april en høring med fokus 
på udviklingen i øernes bosætning, som helt over-
ordnet er nogenlunde positiv. Mulighederne for 
at finde boliger og færgernes aktivitetsniveau er 
selvsagt centrale emner. Der blev i den forbindelse 
lejlighed til også at påpege overfor indenrigsmini-
steren og landspolitikerne, at de stærkt stigende 
priser på brændstof som følge af udviklingen 
på verdensmarkedet var bekymrende, og at det 
kunne blive nødvendigt at se på eventuelle kom-
pensationsordninger. õ
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De første erfaringer viser, at 
konceptet netop tilvejebringer 
den ramme og metode, som 
er nødvendig for at håndtere 

de regulatoriske udfordringer, der kan 
være ved godkendelse af skibe med ny 
teknologi. Branchen har derfor taget 
godt imod initiativet, og vi oplever en 
stor nysgerrighed og interesse for kon-
ceptet”, siger Andreas Nordseth, Direk-
tør i Søfartsstyrelsen.

”Vi er derfor tilfredse med, at vi har 
skabt fundamentet for en effektiv ramme 
for godkendelse af ny maritim teknologi 
og drivformer, der falder uden for eksi-
sterende regler, og at vi som myndighed 
står bedre rustet til at håndtere den type 
henvendelser”, siger Andreas Nordseth.

Kendetegnende for Future Labs sags-
behandling er, at den skræddersyes til 
hvert enkelt projekt. 

KONTAKT FRA START
”Vi ønsker at være en aktiv medspiller i 
designfasen, så vi allerede her kan op-
stille de krav og forudsætninger, som 

skal opfyldes for at opnå godkendelse. 
Vi opfordrer derfor virksomheder og 
organisationer, som ønsker at udvikle, 
producere eller anvende ny maritim tek-
nologi eller nye driftsformer, der kræver 
myndighedsgodkendelse, til at tage 
kontakt så tidligt som muligt, så vi sam-
men kan finde løsninger”, siger Andreas 
Nordseth.

”Regulering skal ikke stå i vejen for 
udvikling af fremtidens løsninger til 
skibsfartens grønne og digitale omstil-
ling”.

Søfartsstyrelsens Future Lab har kun 
været i gang i nogle måneder, så erfa-
ringsgrundlaget er endnu begrænset. 

Men de første erfaringer er så positive, 
at Søfartsstyrelsens direktør er overbevist 
om, at ordningen fortsætter.  

MED TIL AT FORME FREMTIDEN
Vil I fortsætte med ordningen?
”Ja, vi vil fortsætte med ordningen og 
løbende tilpasse, udvikle og skalere kon-
ceptet i takt med, at vi gør os erfaringer 
igennem de konkrete projekter”.

”Vi vil desuden se på, hvordan vi med 
konceptet og den viden, vi opsamler i 
regi af Future Lab, kan være med til at 
påvirke og forme fremtidens regulering 
til gavn for branchens grønne og digitale 
omstilling”, siger Andreas Nordseth. õ

Søfartsstyrelsens 
Future Lab 
godt fra start
Nye tider kræver nye løsninger. Det har man bl.a. erkendt i Søfartsstyrelsen, der i november sidste år 
oprettede en ny funktion: DMA Regulatory Future Lab. Målet med den nye funktion er at tage sig af 
henvendelser om innovative tiltag, som f.eks. godkendelse af nye teknologier, designs, operationer m.m., 
der udfordrer den gældende regulering.

”Vi opfordrer til at tage kontakt så tidligt som muligt, så vi sammen kan finde løsninger”, 
siger Andreas Nordseth, direktør, Søfartsstyrelsen

”



Spørger man ø-boere, hvad de sætter størst pris på 
ved en færge, så er svaret næsten altid det samme: At 
den sejler til tiden. Hver dag. Derfor er der også smil 
på læben, når man taler med ø-boere, besøgende og 
turister om Aarø-færgen, der hver dag sejler farvandet 
mellem Aarøsund Havn og Aarø tyndt fra klokken 06 til 
23. Så driftssikkert at man næsten kan stille uret efter 
den.
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M/F Aarø
 - klarer opgaven til UG
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Jan Peter Sejersen, overfartsleder, Aarø Færgefart
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en ligner det, den er - en 
klassisk dansk ø-færge. Blåt 
skrog og en hvid overbyg-
ning med to blå striber - 

hvoraf den øverste runder styrehuset af 
foroven. Med plads til 98 passagerer og 
12 personbiler - lidt færre hvis der skal en 
lastbil eller en bus med over. Bygget på 
Hvide Sande Værft i 1999 og stadig i rigtig 
god form.

”Jeg har lige fået lavet en levetidsrap-
port, og selv om skønnet i rapporten er sat 
lidt mere konservativt, så tror jeg snildt, 
at den kan holde mange år endnu”, siger 
Jan Peter Sejersen, overfartsleder, Aarø 
Færgefart.

Og han kender sin færge. Overfartsle-
der siden 2018, og har sejlet som navi-
gatør på færgen siden 2008. Før det sej-
lede han på Gedser-Rostock, og inden da 
langfart i en del år.

NYE HOVEDMOTORER
”Færgen fik nye hovedmotorer i 2018, de 
gamle motorer var slidt op. De nye moto-
rer er næsten identiske med de gamle og 
kunne udskiftes efter like-like princippet, 
der er den billigste måde at udskifte moto-
rer på, da det ikke kræver en hel masse nye 
godkendelser”, siger Jan Peter Sejersen.

Inden beslutningen blev taget, var der 
en del debat om at omlægge færgen til hy-
briddrift, men det var der i sidste ende ikke 
politisk flertal for i Haderslev Kommune, 
der ejer færgen.

NI FASTANSATTE
Der er ni fastansatte besætningsmedlem-
mer i Aarø Færgefart, plus tre afløsere. 
De otte arbejder i faste hold på to, mens 
overfartslederen er ind over ved sygdom, 
ferier osv.

”Vi sejler en uge, hvor vi har tre døgn-
vagter, så har vi en uge fri, og så sejler vi en 
uge, hvor vi har 4 døgnvagter - og derefter 
en uge fri”, fortæller Jan Peter Sejersen.

Der er ingen soverum på færgen, til 
gengæld er der en skurvogn med to store 
soverum på Aarø, og der er også mulighed 
for at overnatte i Færgefartens bygning på 
Aarøsund Havn. 

De to, der er på vagt sammen, tørner 
imellem at være billettør og navigatør/
skibsfører. Typisk har de rollen et døgn, 
og så bytter de rundt ved næste vagt.

INDGÅR I BEREDSKABET
Færgen er en del af beredskabet, og skal 
altid være klar til at sejle med 10 minutters 
varsel. Besætningsmedlemmer, der bor 

længere end 10 minutter væk, kan derfor 
ikke tage hjem, når de har vagt.

Færgen er hjemmehørende på Aarø, 
hvilket betyder, at den første sejlads star-
ter på øen - der er afgang klokken 06 - og 
den sidste sejlads slutter på øen klokken 
23. Dog med mulighed for en ekstra bestil-
lingstur, hvis man sørger for at give besked 
inden klokken 22.

”Hvis der sker noget akut, så skal vi 
være klar til at hente en ambulance på 
fastlandet og sejle den tilbage igen”, for-
klarer Jan Peter Sejersen.

Sker det tit?
”Det er meget forskelligt, men i gennem-
snit vil jeg tro, at vi har en beredskabssej-
lads om ugen”.

Skal det gå rigtig stærkt, kan lægehe-
likopteren lande stort set overalt på øen, 
og for nyligt er der også anlagt en helipad 
til Forsvarets store redningshelikoptere på 
Aarø.

LIVLIG FÆRGE
M/F Aarø hører ikke til de blandt de største 
færger. 31,9 meter lang, 9,8 meter bred - 
og med en gross tonnage på 324 GT. Og 
så er den meget livlig.

”Færgen er ikke let at styre, den er 
meget levende. Vi har ikke selvstyrer og 
har derfor fat i håndtagene hele tiden. Vi 
har to azimutpropeller, der kan dreje 360 
grader, en i hver ende. Vi styrer færgen 
ved hjælp af dem, der er ikke noget ror”.

”Færgen er forholdsvist fladbundet, ret 
bred og ikke så lang - så det er næsten 
som at sejle i en flad tallerken. Man skal 
være over den hele tiden, den er meget 
lidt retningsstabil. Til gengæld er den fan-

tastisk at manøvrere med”, fortæller Jan 
Peter Sejersen.

Det kræver tilvænning at sejle færgen, 
men når først man har fået det lært, går 
det godt langt det meste af tiden.

”Vi har rigtig meget strøm her, der lø-
ber op til 4 knob. Kommer vinden op over 
25 meter i stødene fra sydøst, så begynder 
vi at få problemer med at få den trykket 
ind i lejet. Det sker sjældent, men det sker. 
Det kan også blive så lavvandet, at vi bliver 
nødt til at sige nej til lastbiler”.

Alt i alt fungerer færgen rigtig godt, 
sine 23 år taget i betragtning, men det er 
ikke kun de gamle motorer, der var slidte, 
det er manøvresystemet også.

”Vi skifter hele vores manøvresystem 
ud nu. Det nuværende er slidt op, og vi 
kan heller ikke få reservedele til det mere. 
Jeg har lige fået en bevilling på halvanden 
million kroner til et nyt system. Det er be-
stilt, men der er 8 måneders leveringstid”. 

KLIMATILTAG
Hvis man vil gøre en ekstra indsats for 
klimaet, vil det så give mening at om-
bygge færgen til el-drift?
”Nej. Min faglige vurdering er, at det ikke 
vil give mening at ombygge den nuvæ-
rende færge til el-drift. Men det er klart, 
at hvis man fra politisk hold beslutter, at 
det er det vi skal, så gør vi selvfølgelig det. 
Men jeg tænker, at det ville give mere me-
ning i stedet at omlægge til en mere mil-
jøvenlig brændstoftype. Men det vil også 
være ret krævende”.

”Men - der er nok ingen tvivl om, at 
den næste færge, der bliver bygget til 
denne overfart, ikke vil være dieseldrevet. 
El-drift passer perfekt her, fordi ruten er 
kort, og liggetiden er lang”.

D
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M/F Aarø anløber Aarøsund Havn
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LILLEBÆLTS PERLE
På samme måde som M/F Aarø ikke er 
hører til de største færger, hører Aarø hel-
ler ikke til de største øer. 5,66 km2 for at 
være helt præcis. Men med godt 150 faste 
beboere er den, sammenlignet med andre 
småøer, ikke tyndt befolket.

Store dele af øen ligger lavt, hvorfor 
der er bygget diger mod nord og øst. Den 
har et meget rigt fugleliv, strandenge og 
en lagune. Mod syd løfter en klint sig. Alt 
i alt byder øen på mange naturoplevelser 
og er et oplagt mål for cykel- og gåture.

De fleste huse ligger i den gamle 
landsby og fiskerby, Aarø, på den vestlige 
del af øen, tæt på havnen og færgelejet.

Aarø råder også over en stor camping-
plads og en koloni sommerhuse. En del af 
øens huse fungerer i dag som flexboliger 

- hvilket dækker over et helårshus uden 
bopælspligt.

I 2013 tiltrak Aarø sig stor opmærk-
somhed, da Hendes Majestæt Dronningen 
aflagde øen et besøg, og samme år var et 
besøgende DR-madprogram også med til 
at sætte spot på øen. Den dag i dag findes 
der mange opslag på øen med fotografier 
fra netop det år. 

MANGE PASSAGERER
Dronningen råder som bekendt over sit 
eget skib og sejlede derfor ikke over med 
færgen. Men det er der rigtig mange an-
dre, der gør. De nyeste tal er fra 2021, hvor 
der blev sejlet 211.716 passagerer T/R til 
Aarø. Dertil 62.610 personbiler, 1.932 last-
biler eller busser, samt 4.470 trailere og 
campingvogne.

Cykler er gratis, hvorfor der ikke er præ-
cise tal for, hvor mange cykler der årligt 
sejles frem og tilbage. Men et kvalificeret 
skøn lyder på mellem 15.000 - 20.000. 

”Vi har rigtig mange endags-turister, 
der kommer med deres cykel for at til-
bringe en dag med at cykle øen rundt. 
Heraf mange tyskere”, fortæller Jan Peter 
Sejersen.

For mange ø-boer er færgen også 
en del af vejen til arbejde. 30-40 voksne 
pendler fra og til øen på hverdage, hvortil 
kommer en halv snes skolebørn og gym-
nasieelever.

Fredage og søndage er dog de mest 
travle dage, hvor sommerhusgæster, cam-
pister, turister og andre skaber det helt 
store rykind.

OPTIMERING AF DRIFTEN
Man behøver ikke at sætte lang tid af til 
færgeturen. Faktisk kan den klares på en 
7-8 minutter. Eller rettere - det kunne den. 
Nu tager overfarten typisk 8-9 minutter - 
til gengæld spares der på brændstoffet, 
hvilket ikke kun sparer penge men også 
gavner miljøet.

 ”Vi har så fået et såkaldt Blueflow 
energioptimeringssystem, hvor vi som na-
vigatør har et instrument, der viser, hvor-
dan vi sejler mest optimalt - dvs. sparer 
mest på forbruget. Vi fik det i december 
sidste år og har ikke så mange data endnu, 
men min forventning er, at vi ved hjælp 
af det kan spare 8-15 procent brændstof. 
Normalt sejler vi over på de der 7-8 mi-
nutter. Nu er vi op til et minut længere om 
det - men det betyder jo ikke en ´disse´ på 
så kort en overfart”, slår Jan Peter Sejer-
sen fast.

”Tidligere brugte vi også 1.900 liter 
brændstof uden at gøre fremdrift gennem 
vandet. Det kommer sig af, at maskinerne 
kører i tomgang, når vi ligger i Aarøsund 
Havn, fordi der - i modsætning til Aarø - 
ikke er landstrøm i Aarøsund. Derfor fandt 
jeg ud af, at hvis vi bliver 5 minutter læn-
gere på Aarø, og dermed har 5 minutter 
kortere ventetid i Aarøsund, så kan vi ligge 
5 minutter længere på landstrøm hver 
time med det hele slukket. Derigennem 
sparer vi groft set 250 driftstimer om året”.

”På den og andre måder har jeg gjort, 
hvad jeg kan, for at optimere færgen øko-
nomisk og miljømæssigt med en masse 
små tiltag. F.eks. ved at få en akselgenera-
tor, installere Blueflow, skifte lyset ud med 
LED-pærer, udstyre fyret med en el-patron 
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- mange små ting, der samlet giver en større 
besparelse”.

FÆRGESEKRETARIATET
Hvordan har du fundet ud af alle de her 
ting?
”Det har jeg bl.a. ved at komme til Færgese-
kretariatets møder og netværke med andre 
- det er guld værd”, siger Jan Peter Sejersen.

”Andre ting har jeg læst mig frem til. Og 
så ping-ponger jeg med Assens Værft, hvor 
vi plejer at komme. Det med el-patronen til 
fyret, det var f.eks. elektrikeren på værftet, 
der foreslog mig det”. 

”Derudover bruger jeg også Færgesekre-
tariatet rabatordninger, f.eks. ved indkøb af 
redningsudstyr, maling osv.”

FÆRGENAVIGATØRER
Hvad med Færgenavigatøruddannelsen, 
bruger I også den?
”Det gør vi. Den første, der blev uddannet 
som færgenavigatør, kom faktisk fra os. Lige 
nu er nummer to startet på uddannelsen og 
i gang med sit praktikophold. Han har en 
fortid som fisker på Aarø”.

 
Så uddannelsen giver god mening for jer?
”Ja, især for os med små færger, er det ikke 
nemt at skaffe folk. Det Blå Danmark har jo 
ikke længere så mange, der gerne vil tilbage 
til Danmark og nyde deres otium. I stedet er 
der mange filippinere, ukrainere og rumæ-
nere - og de har selvfølgelig ikke den store 
interesse i at flytte hertil. Derfor er det ret-
tidig omhu at skabe en færgenavigatørud-
dannelse, så vi kan få nogle folk, der kan 
sejle vores færger - også i fremtiden”, slår 
Jan Peter Sejersen fast.

GLAD FOR SIT JOB
Hvad med dig selv. Regner du med at 
blive her?
”Ja, det gør jeg helt bestemt. Jeg befinder 
mig godt i jobbet og har det ansvar, jeg 
gerne vil have. Jeg har et rimelig selvstændigt 
job, hvor jeg selvfølgelig har backup fra min 
leder inde i kommunen, men derud over pas-
ser vi lidt os selv herude. Vi er jo den eneste 
færge, der er i kommunen”.

”Det, jeg går mest op i, er at få den tek-
niske del til at fungere. At optimere færgen 
mest muligt. Vi skal spare på brændstoffet, vi 
skal tænke på miljøet - og så skal vi sørge for 
at have glade og tilfredse kunder”.

”Det synes jeg egentlig også lykkes gan-
ske godt. Der kan være lidt tekniske ud-
fordringer engang i mellem, men sjældent 
noget alvorligt. Så det går rigtig godt”. õ

”Her om sommeren tager vi meget 
tit færgen en tre-fire gange om må-
neden”, siger Bent Pedersen, der er 
pensionist.

”Vi kommer herover for at slappe 
af, og det må vi sige, at vi gør. Der er 
simpelthen skønt herovre. Før i tiden 
kunne jeg også fange fisk, men dem 
er der ikke nogen af mere”.

Hvor mange år er I kommet på 
Aarø?

”Vi er kommet her i 11 år nu, og vi 
bliver ved lige så længe vi kan”, for-
tæller Bent Pedersen.

Hvad synes du om færgen?
”Den er alle tiders. Især når vi har bør-
nebørn eller oldebørn med. De elsker 
at sejle herover med færgen”.

Bent Pedersen
Pensionist, tidligere mekaniker.

”Jeg tager nok turen en tre-fire gange 
om ugen. Det går hurtigt, overfarten 
tager jo mindre end 10 minutter”, 
siger Trine Støvring.

Hvad synes du om færgen?
”Færgen fungerer rigtig fint, og så 
sejler den altid til tiden. På nær om 
sommeren, hvor der er mange der 

skal over, og de må sejle ekstra-ture - 
så kan de godt blive forsinket”.

Er du glad for at komme her?
”Ja, alle kender alle, og de er mega 
søde herovre. Det er ren afslapning at 
komme her”, fortæller Trine Støvring.

Trine Støvring 
Hjemmehjælper

Stor lokal tilfredshed 
med færgen

Sammen med sin hustru er Bent Pedersen fastligger på Aarø 
Camping, hvor deres campingvogn står hele året. Det bliver til 
mange ture med Aarø-færgen hvert år, og Bent Pedersen er 
rigtig godt tilfreds med både færge og besætningen.

Trine Støvring arbej-
der som hjemmehjælper 
i Haderslev Kommune. 
Hun besøger løbende flere 
ældre beboere på Aarø og 
har gjort det i et par år. 
Også hun er godt tilfreds 
med færgen og den gode 
stemning om bord.
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en det er ikke det samme 
som, at vinen ikke sma-
ger godt, for det gør 
den. Rigtig godt endda, 
hvilket de mange diplo-

mer der pryder væggene i det hyggelige 
salgslokale vidner om.

Her er der masser af vine - rødvin, 
hvidvin, rosé og mousserende vine, alt 
sammen produceret af egne druer fra vin-
gårdens mere end 7.000 vinstokke, fordelt 
over tre steder på øen.

Vingården rummer ikke kun en forret-
ning, men også en besøgsbygning med en 
fantastisk udsigt til Lillebælt fra den rum-
melige terrasse. Her kan man nyde husets 
vine, inden man beslutter, hvad man vil 
købe med hjem.

Hvad sælger I mest af?
”De kolde vine er meget populære. Vi er jo 
åben om sommeren, og der går de kolde 
vine rigtig godt”, fortæller Anne Sophie 
Bjerre.

”Sidste år havde vi to forskellige roséer, 
og den ene var allerede væk i slutningen 
af juli. Når man sidder på en varm solrig 
terrasse en sommerdag er roséen oplagt”.

Hvor kommer jeres besøgende fra?
”Det er primært danskere og tyskere. 
Sidste år gav det lidt sig selv på grund af 
coronaen. Hvordan det bliver i år, får vi at 
se. Men kigger vi lidt længere tilbage, så 
har der oftest været lidt flere tyskere end 
danskere”.

Tyskland er et stort vinproducerende 
land. Undrer de tyske gæster sig ikke 
over at se dansk produceret vin?
”Jo, måske. Men på den gode måde. De 
er meget nysgerrige. Det er jo også noget 
helt andet, vi tilbyder, end det de er vant til 
hjemmefra. F.eks. den grønne Solaris-drue, 
som er meget brugt i Skandinavien, fordi 
den er ret taknemmelig i forhold til vores 
køligere klima”.

VingårdeVingårde ligger ikke ligger ikke 
   kun i Frankrig   kun i Frankrig

De fleste af os kender dem. Vin-
gårde der ligger under den bagende 
sol, for enden af en lang skyggefuld 
allé, omkranset af vinranker til alle 
sider. Og ja, de findes, men nej, 
sådan ser de ikke ud alle sammen. 
Og slet ikke på Aarø. Her har vin-
gården strå på taget, væggene er 
kridhvide, og solen bager ikke helt 
så meget.
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Salgsleder Anne Sophie Bjerre er glad for sit arbejde på Aarø Vingaard

M
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Kommunen har godt 55.000 indbyggere, 
men kun en enkelt ø - Aarø. For at sikre 
færgebetjeningen af øens beboere, de 
mange turister, sommerhusbeboere, cam-
pister og andre, der hvert år besøger øen, 
driver kommunen færgen M/F Aarø.

”Det er selvfølgelig ikke gratis at drive 
en færgerute som den, vi har fra Aarø til 
Aarøsund, også selv om færgen ikke er så 
stor og kun kræver en to-mands besæt-
ning. Men når det er sagt, så synes jeg, 
det er et aktiv for kommunen, at vi har en 
ø”, siger Mads Skau.

”Det er en meget populær ø, der til-
trækker rigtig mange mennesker. Og så 
bor der nogle meget entusiastiske men-
nesker derovre, der starter en masse akti-
viteter op - hvilket trækker endnu flere til, 
ikke mindst turister”.

De seneste år med Coved-19 har der 
ligefrem været en eksplosion i antallet af 
passagerer, der vælger en tur med færgen. 
Sidste år rundede man 211.000 passage-
rer. 

”Færgen er vital infrastruktur. Den gør 
det også muligt for ø-boerne at blive bo-
ende på øen og samtidig passe et arbejde 
på fastlandet, hvis det er det, de ønsker”, 
siger Mads Skau.

”Kollektiv trafik er ikke en overskuds-
forretning, og det er færgedrift alt andet 
lige heller ikke. Men det er med til at binde 
kommunen sammen”.

”Dertil kommer, at hele området om-
kring bæltet er noget, vi som kommune 
arbejder rigtig meget med. Det tiltrækker 
rigtig mange turister”.

Overvejer I at søge støtte til bæredyg-
tig omlægning af færgedriften, når der 
bliver åbnet for en ny pulje?

”Ja, det tænker jeg. Det ligger jo i ti-
den, at bæredygtighed er vigtigt, men der 
er ikke truffet nogen beslutning endnu”, 
siger Mads Skau.

”Men sådan en færge er dyr, og vi vil 
selvfølgelig regne på, hvor vi får mest kli-
maforbedring for pengene”. õ

Aarø er et aktiv 
for kommunen
Mads Skau har været borgme-
ster i Haderslev Kommune si-
den den 1. januar 2022, valgt for 
Venstre, der - med undtagelse af 
en enkelt periode - har siddet på 
borgmesterposten i kommunen, 
siden den fik sin nuværende form 
ved Kommunalreformen i 2007.
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Aarø Vingaard

Mads Skau, borgmester, Haderslev Kommune

Ideen til Aarø Vingård går helt tilbage 
til 2004, hvor en lokal gårdejer plantede 
nogle vinranker for at prøve, om det over-
hovedet kunne lade sig gøre at dyrke vin 
på Aarø. Det kunne det.

Senere overtog de nuværende ejere Lis-
beth og Jakob Lei vingården, der efterføl-
gende er udvidet løbende. Senest med et 
destilleri hvor der produceres gin og snaps.

Ud over vinstokkene tæller Vingården 
også 1.200 æbletræer, der leverer råva-
rerne til gårdens produktion af cider. õ
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GRØNNE
STANDARDFÆRGER

Med denne skabelon kan kommunerne 
bilateralt sammen med leverandøren ud-
forme en mere konkret indkøbsaftale. 
Disse aftaler forventes indgået engang til 
oktober/november, hvorefter selve den de-
taljerede designproces samt udbuddet til 
værfterne kan påbegyndes. Dette arbejde 
forventes afsluttet i løbet af første halvår 
2023.

Hvis kommunen så er tilfreds med hen-
holdsvis designet og prisen fra værftet, så 
kan der indgås en bindende skibsbygnings-
aftale. 

 Hvis kommunen derimod ikke er til-
freds med det endelige tilbud, kan man 
udtræde og skal så betale for periodens 
konsulenttjenester efter en helt fast time-
sats, som indgår i det overordnede Inno-
vationsudbud. 

 Men der arbejdes selvsagt på, at der 
findes gode løsninger, så vi kan komme i 
gang med den grønne modernisering af de 
danske indenrigske ø-færger.

 Der er ni kommuner med 11 færger, 
som er i gang med standardfærgekoncep-
tet. Seks kommuner, heraf to med hver to 

I skrivende stund ligger 
Færgesekretariatets over-
ordnede innovations-/ind-
købsaftale for design og 
indkøb af stadardfærger 
i realiteten klar.
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Henvendelse til transportminister Trine Bramsen, om de grønne puljer,

Under den første runde af de grønne puljer sidste år fik seks af Færgesekretariatets 
færgekommuner tilskud til i alt otte såkaldte standardfærger. Med denne gode plat-
form arbejder vi nu på at få færgernes emissioner nedbragt – og vi er på god kurs.

Vi tillader os derfor at rette denne henvendelse; fordi vi håber, at anden pulje for 
2022 kan komme hurtigt i spil. KL har på vores vegne tidligere drøftet dette med 
dit departement, og jeg forstår, at der umiddelbart var en god fælles forståelse for, 
at processen omkring denne pulje kunne afsluttes før sommerperioden.

Vi har i medlemskredsen tre kommuner, som ikke kom helt i mål i første omgang, 
men som er klar med nye (og bedre) ansøgninger til næste runde. Og som i givet 
fald gerne skulle nå at komme med sammen med de første seks kommuner for at 
drage de fulde stordriftsfordele af at stå sammen; sikre klimaet, miljøet, forsynings-
sikkerheden til øerne trods ny teknologianvendelse og endelig beskæftigelsen blandt 
de danske værfter og de maritime underleverandører.

Hvis vi ikke kan levere forslag til kommunernes budgetforhandlinger her til sen-
sommeren, så vil en igangsættelse af næste runde af klimavenlige færger desværre 
hurtigt kunne blive udskudt med et år eller mere. Når vi så medregner udbuds- og 
leveringstid etc., så kommer vi hurtigt alt for tæt på vores fælles mål om at få CO2 
udslippet ned med 70 procent i 2030.

Vort håb er, at du vil medvirke til en hurtig afklaring i forhold til den afsatte grønne 
pulje for 2022.

Med venlig hilsen

Færgesekretariatet
õ

færger, har fået bevilget midler fra 
Transportministeriets første grønne 
puljer. To-tre kommuner forventes at 
søge igen på puljen for 2022. Forelø-
big har Færgesekretariatets medlem-
mer fået tilsagn om støtte på over 
200 millioner kroner.

 Det forventes, at den første stan-
dardfærge vil kunne se dagens lys i 
løbet af 2025, måske endda lidt før. 
õ
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Transportminister Trine Bramsen. Foto: Claus Bjørn Larsen
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Grøn standardfærge 
indstillet til klimapris

Det blev Middelfart Kommune, der 
velfortjent løb med prisen for aktivt at 
udvikle lokale energifællesskaber drevet 
af borgerne selv. 64 initiativer var indstil-
let til KLimaprisen, hvilket siger noget om 
bredden i de mange grønne initiativer, der 
i øjeblikket er under udvikling i de danske 
kommuner.

Udvikling af Færgesekretariatets stan-
dardkoncept for grønne el-færger, gen-
nem EU-udbud af et såkaldt Innovations-
partnerskab, retter sig i første omgang 
mod de 18 danske medlemskommuner 
med småøer og færger. 

Målgruppen er i første omgang de seks 
kommuner - Faaborg/Midtfyn, Svendborg, 
Ærø, Kalundborg, Slagelse og Lolland 
- som i slutningen af 2021 søgte Trans-
portministeriets grønne færgepulje og har 
fået bevilget over 90 procent af puljen 
svarende til mere end 200 millioner kroner.

I anden omgang er målgruppen de 
tre kommuner - Aalborg, Odder og As-
sens - som tilsvarende har søgt om støtte 
med udgangspunkt i Færgesekretariatets 
grønne standardfærger, men er blevet 
henvist til Transportministeriets anden 
pulje for 2022 på 50 millioner kroner.

I de kommende år vil de resterende ni 
kommuner i Færgesekretariatet kunne til-
slutte sig Innovationspartnerskabet, mens 
der skal gennemføres fornyede EU-udbud 
for andre kommuner, som måske senere 
ønsker at anvende standardkonceptet. 

Standardfærgekonceptet, som hviler 
på samarbejde mellem de deltagende 
kommuner, har muliggjort, at der kan 
satses på nye teknologier med sikring af 
ikke mindst forsyningssikkerheden. Der er 
også et stort klimapotentiale i reduktion 
af færgernes udledninger. I flere tilfælde 
udgør færgerne 30-45 procent af udled-
ningerne i de enkelte kommuner set som 

virksomheder; i nogle tilfælde mindre og i 
et enkelt betydeligt mere. 

Det indebærer, at et fokus på kommu-
nernes færger ofte er mindst lige så vigtig, 
som de indsatser der løbende sker i disse 
kommuner, eksempelvis i forhold til byg-
ningsmassen mv. Dermed kan der sikres et 
vigtigt bidrag til, at kommunerne kommer i 
mål i forhold til den overordnede klimaam-
bition om 70 procents reduktion i 2030.

Et konsortie bestående af Odense Ma-
ritime Technology (OMT) og PensionDan-
mark har stået for henholdsvis de tekniske 
og finansielle tilbud, som kommunerne 
kan basere sig på. 

Men kommunerne vil for den sags skyld 
også kunne vælge alternative leverandører 
i forbindelse med investering i en optime-
ret, grøn standardfærge. Et vigtigt element 
i standardfærgekonceptet er endvidere, at 
der også arbejdes på udvikling af en fælles 
fremtidig driftsoptimering. õ

Det af Færgesekretariatet udviklede grønne standardfærgekon-
cept, der med dagens struktur for elforsyning nedsætter CO2-udled-
ningerne med godt og vel 70 procent - stigende til 100 procent frem 
mod 2030 - deltog med en ansøgning til Kommunernes KLimapris 
2022, som hædrer den mest innovative og bæredygtige klimaløsning.
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Ny redaktør på 
Medlemsbladet
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Regeringen har barslet med et forslag til en ny grøn 
skattereform, hvor der lægges afgifter på CO2-udled-
ning. Det er fortsat uklart, hvorledes de kommunale 
ø-færger kan blive påvirket, men i henhold til de første 
skitser kan man meget vel risikere en betydelig stigning 
i  brændstofpriserne. Der påtænkes tilsyneladende for-
skellige kompensationsordninger, men det er fortsat 
helt uklart, hvorledes disse i givet fald vil blive udformet 
i forhold til de kommunale ø-færger. Det er selvsagt 
bekymrende, hvis disse afgifter bremser kommuner-
nes muligheder for at finansiere eksempelvis de grønne 
el-standardfærger, som må forventes bygget i sidste 
halvdel af 2020’erne for at 
nå i mål med 70 procent 
CO2-udledningerne til 2030.
õ

N
O

T
ER

Grundet alvorlig sygdom har Lise Mortensen ikke 
mulighed for at redigere Medlemsbladet, men re-
daktør Martin Uhlenfeldt fra Maritime Danmark har 
med kort varsel påtaget sig opgaven. Vi modtager 
fortsat gerne forslag til artikler og emner både til 
selve Medlemsbladet, men også til de elektroniske 
Nyhedsbreve. 
Skriv til redaktøren; mu@maritimedanmark.dk

Færgernes 
svovl- og 
partikeludslip
Færgesekretariatet har indgået en kontrakt med 
Aarhus Universitet og i et samarbejde med Små-
øernes Færgeselskaber om at afdække de små in-
denrigsfærgers udslip særlig af svovl. Meget tyder 
på, at de hidtidige mere teoretiske beregninger har 
undervurderet de tiltag, som overfarterne har taget 
både i forhold til den operative sejlads og indkøbet 
af mere grønne brændstoffer. Undersøgelsen for-
ventet afsluttet hen over sommeren. õ

NOTER

skattereform

Regelforenklingsarbejde 
med Søfartsstyrelsen
Færgesekretariatet har løbende haft en dialog med Søfartsstyrelsen 
om indsatsen i forhold til de små danske indenrigsfærger, hvor der er 
et vist råderum for at tilpasse de internationale søfartsregler. Det er 
nu lykkedes at få etableret et egentligt Udvalg for Indenrigsfart med 
deltagelse af erhvervets parter. På det første møde her i april måned 
drøftedes særlig synsprocedurer, hviletidsaftaler, nye grønne færger, 
færgenavigatøruddannelsen og regelforenkling mere generelt. Med-
lemmer, der har tid og lyst til at deltage i det forberedende arbejde, 
må meget gerne kontakte Sekretariatet. õ

GRØN

http://mu@maritimedanmark.dk
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I en ny podcastserie fra Færgesekretariatet går vi fra borde 
for at finde nogle af de mest spændende historier fra øerne, 
og vi dykker også ned i de dramatiske begivenheder fra histo-
riebøgerne. Den første tur går med færgen til Endelave.

Ny podcastserie 
tager på 
ø-oplevelse

ige fra Færgesekretariatets 
fødsel har det været et af for-
målene, at færgerne skal skabe 
endnu mere værdi for øerne.

Med en ny podcastserie  ”På 
oplevelse med færgen” tager Færgesekre-
tariatet endnu et skridt for at leve op til 
dette formål.

Podcasten starter på færgen, gerne 
med et interview med skibsføreren, som 
øboerne og turisterne får en mulighed for 
at lære bedre at kende.

Derefter går vi fra borde og på jagt ef-
ter tre historier fra øen. Den ene af disse 
historier skal gerne tage sit udgangspunkt 
i historiebøgerne, idet mange øer jo ofte 
har en historie, der går mange hundrede år 
tilbage i tiden. Hvilket ikke mindst mange 
gamle kirker vidner om.

Vi prøver også at finde de bedste hi-
storiefortællere og karakterer på øerne, 
hvilket ofte også er de personer, der er 
med til at give øen liv og personlighed. Og 
ofte støder vi også på virksomheder, der i 
kraft af et sjældent iværksættertalent har 
skabt million-forretninger på øen og ofte 
også fremstiller produkter, der bærer øens 
navn og dermed er med til at markedsføre 
øen langt ud over ø-grænsen.

ENDELAVE 
I den første podcast går turen til Endelave, 
hvor færgen styres af skibsfører Morten 
Mørk-Jensen, der startede sin karriere med 

L



Ø-FÆRGERNE / MAJ 2022 / 31

at sejle på de syv have og har prøvet at 
sejle i de værste storme. Og som også er 
overbevist om, at vejret er blevet værre de 
senere mange år.

På Endelave møder vi Kim Vind Ander-
sen, der er formand  for Endelave Idræts-
forening, og som var en af hovedkræf-
terne bag, at Endelave blev den første ø 
til at modtage prisen som Årets Ø, en pris 
indstiftet af et partnerskab mellem For-
enet Kredit, Landdistrikternes Fællesråd 
og Sammenslutningen af Danske Småøer. 
Og en af årsagerne er øens mange pop-up 
events med eksempelvis snorkelbingo og 
maskinvask i øens motionscenter.

S/S AQDA 
En iskold vinteraften i 1944 skete en af de 
største skibskatastrofer i dansk farvand, da 
færgen S/S Aqda blev minesprængt på vej 

til Endelave, og alle 14 ombord, inklusive 
to børn på bare 13 år, omkom ved forliset. 
Den historie fortæller lederen af Endelaves 
Museum Ib Elgaard.

Endelig møder vi øens mest karismati-
ske person, om end han på grund af sin 
høje alder ikke er på Endelave den week-
end, hvor vi besøger øen. Men Jens Toft 
har inviteret os hjem i ”hulen i Vestjylland“, 
som han kalder det, og her får vi historien 
om dengang, han stod med to amerikan-
ske mejetærskere, som ingen rigtigt ville 
købe, og som han endte med at bruge 
som udbetaling for en gård på Endelave, 
som han købte den berømte handelsmand 
Låsby-Svendsen. Og derfor har øen lige 
siden også haft sin egen flyveplads. 

På færgen på vejen hjem fortæller 
overfartschef Anders Bech Frandsen om 
færgens fremtid, hvad der er gjort gen-

nem årene hidtil for at spare brændstof 
og dermed også mindske forureningen, 
og hvilke muligheder fremtiden byder på.

LYT MED
Podcasten kan høres vis sekretariatets 
hjemmeside www.faergesekr.dk eller via 
de sædvanlige steder, hvor man henter 
sine podcast såsom Spotify, Google og 
Apple. Søg efter Øfærgernes Podcast.

I Færgesekretariatet er vi i gang med at 
forberede de næste podcast, og vi tager 
meget gerne imod både ris og ros og ikke 
mindst forslag og ideer til, hvem vi ellers 
bør besøge. Skriv gerne til sekretariatet via 
hjemmesiden eller direkte til Henrik Denta, 
der producerer disse podcast, på adressen 
henrik@denta.dk  õ

Udstyret fylder ikke 
så meget, når Henrik 
Denta tager rundt og 
laver interviews.  



Dronefilm af
   jeres færge

Færgesekretariatet tilbyder medlemsrederierne optagelse 
af en dronefilm af færgeoverfarten.
Der produceres en lille dronefilm af færgen, farvandet og omgivelserne. 
Filmen er gratis for rederiet – og kan frit benyttes fx til markedsføring.

Der er mulighed for en 
artikel til Ø-Færgerne 
og LinkedIn v/ journalist 
Martin Uhlenfeldt.

Artiklen er som 
udgangspunkt til Ø-Fær-
gerne/LinkedIn, men kan 
versioneres til en presse-
meddelelse, hvis ønsket. 

Stor succes:
Øernes Folkemøde 
på Fur
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LNG, Power to X, 
metanol, batterier.
Hvad skal vi satse på?

Søfartsstyrelsens direktør:
Fremtidens skibsfart 
bliver zero impact

Motorbrand 
på Faaborg III
håndteret lige 
efter bogen

Brand i en el-bil, 
hvad gør man?

Læs om 
standardfærgen

Dronefilm og fotos v/fotograf Carsten Lundager.

Bliv set med 
en dronefilm


