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FÆRGESEKRETARIATETS STYREGRUPPE

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

overfartsleder Max Møller Christensen, Lolland, erhvervschef Søren Bach-Hansen, Svendborg, 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 

kommunalt samarbejde på færgeområdet.

Kontoret er bemandet af sekretær Lotte Clausen 

Rhodes og sekretariatsleder Jan Fritz Hansen.
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Dyre dråber og grøn 
strukturomstilling af 
dansk færgefart
De seneste måneder har været ud-
fordrende for vores små ø-færger, og 
brændstofprisernes himmelflugt har gjort 
indhug i de kommunale budgetter. Efter 
en længere god periode med indfasning 
af det såkaldte Landevejsprincip, der lige-
stiller prisen for at sejle med færge med 
transport på landevejen, med særlige 
sommerordninger og statslige tilskud til 
billigere færgebilletter, med nogenlunde 
stabile driftsomkostninger og færgerede-
riernes stadige energioptimering af sejlad-
serne – så begyndte man at kunne spore 
mere fremgang på øerne og spændende 
iværksætteri. 

I skrivende stund er meget af dette des-
værre historie; billetpriserne stiger, og vi 
samt øerne må sætte vores lid til, at der 
ligesom for øvrige offentlige transportfor-
mer ses på mulige driftstilskud, og at der 
som et absolut minimum snart og endeligt 
kan gennemføres et fuldt Landevejsprin-
cip. Ordningen er netop blevet evalueret 
af Indenrigsministeriet som positiv på alle 
parametre, og håbet er nu, at vores lands-
politikere vil tage skridtet mod den fulde 
implementering. Ikke noget stort million-
beløb for at komme fuldt i mål og uden 
tvivl med en stor positiv effekt for de små 
danske øer.

På trods af de sorte økonomiske skyer så 
arbejder Færgesekretariatet støt videre 
med at miljø-og klimaoptimere de danske 
ø-færger. Selvom udledningen fra fær-
gerne måske ikke udgør en væsentlig an-

del af Danmarks klimabelastning, så bidra-
ger de ofte med et tocifret procenttal til de 
enkelte kommuners CO2-udledning. Altså 
både en udfordring, men jo også et po-
tentiale, når vi skal reducere vores klima-
belastning med 70 procent inden 2030. 
En halv snes af Færgesekretariatets med-
lemskommuner er således i gang med en 
grøn omstilling af deres færgeaktiviteter. 

Gennem et særligt standardfærgekoncept 
er det lykkedes for disse kommuner at få 
tildelt næsten 300 millioner kroner fra sta-
tens grønne færgepuljer, samt at få reser-
veret 1,5 milliarder kroner til grønne fær-
geinvesteringer gennem PensionDanmark. 
Konceptet er baseret på stordriftsfordele 
ved at stå fælles om udfordringerne, på at 
sikre forsyningssikkerhed ved anvendelse 
af ny grøn teknologi og på langsigtede 
løsninger, som også giver mulighed for 
teknologiskift, hvis det senere viser sig, at 
andre driftsformer end el/batteri er mere 
optimale. 

BEGYNDELSEN PÅ EN EGENT-
LIG STRUKTURREFORM AF DEN 
DANSKE KOMMUNALE INDENRIGS 
FÆRGEFART 
Kommunerne har vist, at de er klar, men 
yderligere assistance fra statens side kan 
meget vel vise sig nødvendig. Ikke så me-
get i forhold til selve færgerne, men måske 
mere i forhold til reglerne for ladeanlæg 
mv. i land. Der er her tale om relativt store 
pionerinvesteringer og helt nye samarbej-
der med forsyningsselskaberne. Det er tid 

til fornyelse og egentlige fremadrettede 
løsninger – ikke til småjusteringer eller 
retrofit af ældre og vedligeholdelseskræ-
vende tonnage.

Vi er i Færgesekretariatet glade for den 
opbakning, vi får fra Kommunernes Lands-
forening, ligesom vi er fortrøstningsfulde i 
forhold til samarbejdet med alle de mange 
interessenter, der skal medvirke til at bringe 
en strukturoptimering af den danske fær-
gesektor på plads, herunder ikke mindst: 
Søfartsstyrelsen/Erhvervsministeriet, Trans-
portministeriet, Indenrigsministeriet, Kli-
maministeriet og Miljøministeriet.

Michel van der Linden
Formand for Færgesekretariatet
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Status for standard-
færgekonceptet

er er ikke givet støtte til andre nybygningsprojekter 
end dem baseret på standardfærgekonceptet. Hertil 
har PensionDanmark foreløbig reserveret 1,5 mia. 
kr. til nye grønne elfærger. 

Som supplement til Leverandørkonsortiets indsats har Færge-
sekretariatet etableret en særlig rådgivningsgruppe, som der også 
kan trækkes på i forbindelse med kommunernes kommende mere 
bilaterale nybygningsopgaver. 

Rådgivningsgruppen har arbejdet med standardfærgepro-
jektet siden begyndelsen og besidder ekspertise indenfor øko-
nomiske, strategiske, skibstekniske, driftsmæssige, juridiske og 
it-mæssige forhold. Gruppen vil følge standardfærgeprojektet og 
støtte kommunerne, hvor der måtte være behov for det, både før 
og under byggeprocessen samt i færgernes levetid.

TO BØLGER
Færgesekretariatet har arbejdet med to “bølger” for indgåelse af 
indkøbsaftaler med Leverandørkonsortiet. De såkaldte pioner-
kommuner; Aalborg, Kalundborg, Slagelse, Svendborg og Ærø 
har overvejet at indgå indkøbsaftaler for syv færger i løbet af 
2022. 

Dertil kommer anden runde, hvor aftaler formodentlig kan 
indgås i løbet af næste år for Lolland, Faaborg/Midtfyn og Od-
der for i alt tre færger, hvis de ikke når at komme med i første 
runde. Yderligere to kommuner har netop også vist interesse for 
konceptet.

FØRSTE FÆRGER KLAR
Hvis udbudsrunden med værfterne om bygning af de nye grønne 
standardfærger leder til et fornuftigt prisniveau for færgerne, så 

kan første nye seriebyggede grønne elfærger forventes leveret 
i 2025-26, og der vil derefter løbende blive leveret nye færger 
frem mod 2030, hvor kommunerne skal have nedbragt deres 
klimabelastning med 70 procent. 

Færgerne udgør ofte en relativt stor del af den kommunale 
udledning, og man kan sige, at dette ikke blot indebærer en 
udfordring, men også en god mulighed for at reducere kommu-
nens CO2-aftryk.

YDERLIGERE PULJER
Selvom det foreløbig er lykkedes at få støtte til en halv snes stan-
dardfærger, så er der på sigt mindst det dobbelte antal færger, 
som gerne skulle gøres grønnere. Ligeledes løber der særlige 
ekstra omkostninger på; ikke blot som følge af stigningen i ma-
terialepriser, men også i relation til nødvendige investeringer i ny 
teknologi med ladeanlæg og tilslutning. Alt tyder således på, at 
der kan vise sig behov for yderligere statslige, grønne puljer til 
den indenlandske danske færgesektor. õ

D

Det er lykkedes for Færgesekretaria-
tets medlemskommuner i to omgange 
at få tildelt midler fra Transport-
ministeriets grønne færgepuljer. 
I alt er der opnået næsten 300 
millioner kroner, stort set svarende 
til puljernes samlede størrelse.
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Færgesekretariatets Standardfærgerådgivere
Medlemsservice: Kontakt Færgesekretariatet (også for medlemmer uden standardfærger)

Christian Benedictsen Nislev
Advokat (H), Partner, DLA Piper

Christian rådgiver virksomheder og offentlige myndigheder om alle 
aspekter af shipping og transport, både mht. transaktioner, regule-
ring og retssager. Han leder DLA Piper Danmarks sektorgruppe for 
Shipping, Transport og Logistik og har været Færgesekretariatets faste 
juridiske rådgiver siden 2016.

JURIDISK

John Steen Mikkelsen
Ejer, JSM Consulting

John har mere end 30 års erfaring indenfor færgebranchen i Dan-
mark og Østersøen. Han har været direktør i Scandlines og Danske 
Færger og er bestyrelsesformand og -medlem i en række rederier. 
John bidrager med højt kvalificeret strategisk og forretningsmæssig 
rådgivning inden for færgedrift samt nybygning. 

STRATEGISK OG KOMMERCIEL

Henrik Uth
Direktør, Besigtelses Kontoret 

Henrik er administrerende direktør for Besigtigelses Kontoret af 1914 
A/S, som beskæftiger sig med teknisk og operationel rådgivning til 
den maritime industri, inden for områder såsom; nybygning, ombyg-
ning, skader og skadesforebyggelse, risikostyring samt fremdrivnings- 
og brændstofstrategier.

TEKNISK OG OPERATIONEL

Kenneth Andersen
Co-founder, Intensity

Kenneth er medejer af konsulentfirmaet Intensify. Han har 15 års 
erfaring fra en lang række IT-projekter inden for forskellige roller: 
Design og analyse, specifikation, implementering, projektledelse, test 
og udrulning. Kenneth er desuden specialiseret inden for dataop-
samling, databehandling og rapportering, så der opnås værdi for 
slutkunden/brugeren.

IT

Johannes Johannesson
Skibsarkitekt, FRINA, MIDA

Johannes har mere end 40 års erfaring som skibsarkitekt. Han har 
arbejdet med de fleste danske færgeprojekter over de seneste årtier, 
bl.a. i stillinger hos B&W, Carl Bro, Knud E. Hansen og Scandlines. 
Johannes’ ekspertise og erfaring med skibsdesign og danske færge-
ruter er i den absolutte top blandt skibsarkitekter.

SKIBSTEKNISK

Søren Christoffersen
Ejer, SMC Consulting

Søren har en baggrund som økonom samt statsautoriseret revisor og 
har været CFO i en række danske og udenlandske virksomheder. Han 
har mere end 30 års erfaring fra stillinger hos bl.a. Mærsk, Svitzer 
og Ultrabulk, og er aktiv i en række bestyrelser. Søren rådgiver om 
økonomiske og regnskabsmæssige forhold.

FINANSIEL



Faglig stolthed og 
glæde ved jobbet

i mødte Reiner Burgwald en af 
de sidste sommerdage i sep-
tember i Forbundshuset, der 
meget passende har adresse 
på Staunings Plads i Køben-

havn. En klassisk smuk rødstensbygning 
med store vinduer og højt til loftet. Her 
har forbundets politiske ledelse og andre 
centrale funktioner til huse.

Men tyngden i fagforbundet ligger et 
andet sted. FOA har en decentral struktur, 

hvor langt hovedparten af arbejdet fore-
går ude i de 32 lokalafdelinger. Det er her, 
man er medlem – tæt på arbejdspladserne, 
tillidsfolkene og arbejdsgiverne.

”Sejler man f.eks. på Læsø-færgen, så 
er man medlem af FOA Frederikshavn. Sej-
ler man på en af de tre færger på Lolland, 
så er man medlem i FOA Storstrøm. Det er 
i lokalafdelingerne, at man har sin normale 
kontakt til fagforeningen,” forklarer Reiner 
Burgwald.
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Med godt 350 overenskomstdækkede medarbejdere på de 
kommunale ø-færger udgør de færgeansatte kun en meget lille gruppe 
i Forbundet af Offentligt Ansatte – bedre kendt som FOA – der er 
Danmarks tredjestørste fagforbund med over 170.000 medlemmer. 
Men selv om de ikke er mange, brænder de klart igennem. Det siger 
sektorformand i FOA, Reiner Burgwald, der glæder sig over den 
store faglige stolthed, der kendetegner gruppen.

FÆRGESTAFETTEN



Faglig stolthed og 
glæde ved jobbet

”Opbygningen betyder, at de færgean-
satte er meget spredte. Ofte er der kun én 
færge i en lokalafdeling. Fordelen er, at de 
er tæt på dem, der kender deres arbejds-
giver – forvaltningscheferne. Ulempen, at 
der ofte ikke lige er en i lokalafdelingen, 
der er ekspert på maritime spørgsmål. Men 
til gengæld ved de, hvor de kan finde svar. 
De skal bare ringe herind i Forbundshuset, 
så finder vi ud af det.” 

LILLE FAGGRUPPE
”Det er en lille faggruppe, men til gengæld 
er det en kæmpe fordel, at de er gode til 
at få valgt nogle gode tillidsrepræsentan-
ter. De har dygtige lokale tillidsfolk, der i 
dagligdagen varetager de problemer, der 
er. Snakker med medlemmerne, er i dia-
log med ledelsen, laver tørnlister og vagt-
planer. Det er mit indtryk, at det fungerer 
rigtig godt,” siger Reiner Burgwald.

”Selvfølgelig er der problemer, det vil 
der altid være, men de senere år har der 
været meget ro på området.”

FAGLIG STOLTHED
”De ansatte på færgerne er som sagt 
ikke en særlig stor faggruppe, men de er  
superengagerede, og det er folk, der typisk 
har en stor faglig stolthed. Som fagfor-
ening er vi selvfølgelig sat i verden for at 

sikre dem nogle ordentlige løn- og ansæt-
telsesvilkår, men vi er jo også glade, når 
vi har medlemmer, der er glade for deres 
fag – stolte af deres fag. Og her har vi en 
faggruppe, der virkelig udstråler stolthed 
og glæde ved deres job. Det, synes jeg 
personligt, er en fornøjelse at have med 
at gøre.”

FÆRGENAVIGATØRUDDANNELSEN
En af de diskussioner, der har fyldt mest 
blandt de ansatte på færgerne de senere 
år, er holdningen til den nye færgenavi-
gatøruddannelse, der kører som en for-
søgsordning på Marstal Navigationsskole. 
Lige nu er det sidste hold på forsøgsud-
dannelsen i gang med at færdiggøre de-
res uddannelse, og derefter går en evalu-
eringsproces i gang.

Hvordan har du det med færgenavi-
gatøruddannelsen?

”Den uddannelse er jo lidt et tveægget 
sværd for os. Noget af det, der kendeteg-
ner vores medlemmer på dette område, 
er en meget høj gennemsnitsalder. Det er 
ofte folk, der har været ude at sejle på 
de syv verdenshave, og mange har papi-
rer, der er langt større end det, der skal 
til for at sejle de små kommunale færger, 
de nu er ansat på. Og det afspejler sig jo 
også i deres faglige stolthed,” siger Reiner 
Burgwald.

”Nogle af dem – jeg vil nødigt genera-
lisere – er bekymrede for, at det at lave en 
uddannelse målrettet de små kommunale 
færger, er med til at undergrave uddannel-

sesniveauet, deres fag og dermed på sigt 
også den stolthed, de føler for faget. Den 
bekymring kan vi godt forstå, og den har 
også fyldt meget i vores egne diskussioner 
med medlemmerne om, hvordan vi skal 
stille os til forsøgsuddannelsen.”

REKRUTTERING
”På den anden side kan vi godt se, at det 
bliver stadig vanskeligere at rekruttere folk 
til færgerne, og vi har jo også en forpligti-
gelse til at sørge for, at færgerne sejler. Så 
alt andet lige er det bedre, at vi får lavet en 
uddannelse, der sikrer, at folk får et inte-
ressant og forhåbentlig også spændende 
og udviklende arbejde med fornuftige 
løn- og ansættelsesforhold, og det tror 
vi sådan set, at færgenavigatøruddannel-
sen kan være med til at sikre,” slår Reiner 
Burgwald fast.

”Det er et meget lille arbejdsmarked, 
man uddanner folk til, og det bekymrer 
os selvfølgelig en del. For os har det hele 
tiden været afgørende, at man ikke la-
ver en uddannelse, hvor man risikerer at 
hænge fast i et særligt job på et meget 
lille arbejdsmarked – men at der er mu-
lighed for at komme videre. Og det krav, 
synes jeg faktisk, er indfriet rimeligt. Det 
er ikke mange kursusuger, man skal have 
for at få opgraderet sit sønæringsbevis til 
kystskipper, og hvis man så vil videre, må 
man følge den slagne vej.”

”Og så er der det med lønnen. Arbejds-
giverne skal selvfølgelig ikke have mulig-
hed for at reducere deres lønomkostnin-
ger, fordi man får en anden uddannelse. 
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Opbygningen betyder, 
at de færgeansatte er 
meget spredte. Ofte er 
der kun én færge i en 
lokalafdeling. Fordelen 
er, at de er tæt på dem, 
der kender deres ar-
bejdsgiver.”
siger Reiner Burgwald.

FÆ
RGESTAFETTEN

FÆ
RGESTAFETTEN

Reiner Burgwald foran FOAs hovedsæde, 
Staunings Plads 1, København
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Der er det vores pligt som fagforening 
sammen med tillidsfolkene at sørge for, 
at det ikke kommer til at ske.”

”Men i det store hele så tror vi, at fær-
genavigatøruddannelsen er den rigtige vej 
at gå for de kommunale ø-færger og også 
for medlemmerne.” 

BREDERE KOMPETENCER
”Personligt kunne jeg godt tænke mig, 
at man tænkte kompetencer lidt bredere 
ind i uddannelsen. Når det er yngre folk, 
man gerne vil have ind, så tænker jeg, det 
er vigtigt, at der er nogle muligheder for 
karriereudvikling. Også gerne nogle leder-
funktioner,” siger Reiner Burgwald.

”Nu skal der jo laves en evaluering af 
forsøgsuddannelsen her ved årets udgang, 
og der håber jeg, at vi kan blive enige om 
– i hvert tilfælde at gøre os tanker om – 
hvad det kunne være for yderligere kom-
petencer, man kunne tilføre uddannelsen. 
Turisme, synes jeg, er oplagt, måske noget 

med lystbådehavne. Der er en lang række 
opgaver, som løses i dag, hvor man måske 
kunne kombinere jobbene – så man havde 
en lidt bredere opgaveportefølje.”

”Jeg har selvfølgelig talt med vores til-
lidsfolk om det, men det er ikke sådan, at 
vi har besluttet, at det er den vej, vi vil.”

STARTEDE SOM BUSCHAUFFØR I HT
62-årige Reiner Burgwald har været sek-
torformand for Teknik og Service i FOA si-
den 2008. Han startede som buschauffør 
i HT i 1984, og allerede året efter blev han 
valgt til tillidsrepræsentant. Siden er det 
gået støt opad i det faglige system. Besty-
relsesmedlem i Afdeling 12/Trafikfunktio-
nærernes Fagforening i 1989. Formand for 
Afdeling 12 i 1997. Sektornæstformand 
for FOA Teknik og Service i 2000 og en-
delig formand i 2008, hvor forgængeren 
gik på pension.

Teknik- og Servicesektoren i FOA består 
af en lang række faggrupper: Ambulance, 

badepersonale, biblioteksbetjente, brand 
og redning, bybuschauffører, idrætsassi-
stenter, parkering, plejehjemsteknikere, 
rådhusbetjente, teknisk servicepersonale 
på skoler samt flere mindre faggrupper.

Og så selvfølgelig søfart, hvor over-
enskomstområdet dækker omkring 350 
ansatte, hvoraf godt 200 er medlemmer 
i FOA.

SAMARBEJDE
Hvordan er samarbejdsklimaet på fær-
gerne? Er der mange problemer?

”For år tilbage var der mange udfor-
dringer med arbejdstidsaftaler og den 
slags, men det hører vi ikke ret meget om 
nu. Så det er min opfattelse, at man finder 
hinanden i en lokal dialog mellem ledelse, 
medarbejdere og tillidsrepræsentanter,” 
siger Reiner Burgwald.

”Men det er ikke fordi, at der ikke er 
problemer, selvfølgelig er der det. Det vil 
der altid være.”

”Personligt kunne jeg godt tænke mig, at man tænkte kompeten-
cer lidt bredere ind i uddannelsen. Når det er yngre folk, man gerne 
vil have ind, så tænker jeg, det er vigtigt, at der er nogle mulighe-
der for karriereudvikling. Også gerne nogle lederfunktioner,”
siger Reiner Burgwald.FÆ
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”I dag finder man hinanden i en god dialog mellem ledelse, medarbejdere og tillidsrepræsentanter.”



”Hvis man ser helt overordnet på de kom-
munale færger, så kunne man måske godt 
ønske sig en bedre kønsfordeling. Det ville 
være en fordel for arbejdsmiljøet”

KRÆNKELSESUNDERSØGELSE
Søfartsstyrelsen er i gang med at forberede en 
større undersøgelse af mulige krænkelser inden 
for søfarten. Hvad er dit syn på den?

”Vi er med i den gruppe, der har været med til at 
udfærdige spørgeskemaet, og for os har det meget 
handlet om at få nogle spørgsmål ind, der er mere 
relevante for vores medlemmer på de lokale færger,” 
siger Reinar Burgwald.

”For os handler det mindre om det, der er an-
ledningen til selve undersøgelsen, og mere om re-
lationerne til passagerne. Når der sker krænkelser 
på vores færger, så er det typisk i relationen mellem 
passagererne og vores medlemmer. I de år, jeg har 
været med, har der været sager om mobning, men 
det er meget, meget få. Hvad angår seksuel chikane, 
så er det ikke mit indtryk, at vi har problemer med 
det af større omfang. Om undersøgelsen vil afsløre 
noget i den sammenhæng – det får vi så at se. Men 
jeg håber, at vores folk tager undersøgelsen til sig, 
og at de tager sig den tid, der skal til, for at svare på 
spørgsmålene.”

”Hvis man ser helt overordnet på de kommunale 
færger, så kunne man måske godt ønske sig en bedre 
kønsfordeling. Det ville være en fordel for arbejds-
miljøet, for tonen på arbejdspladsen, måske også i 
forhold til den måde, man taler om sit job på.”

FÆRGESEKRETARIATET
Hvordan er jeres forhold til Færgesekretariatet?

”Jeg synes, vi hen ad vejen har fået en langt bedre 
dialog med hinanden. For os er det jo vigtigt, at vi 
bliver inddraget i diskussionerne – at vi ikke skal læse 
om beslutninger, der har betydning for vores med-
lemmer i avisen. Tingene er nogle gange gået meget, 
meget stærkt. Jeg ved ikke, om man har glemt os, 
men vi er i hvert tilfælde ikke blevet inddraget på et 
tidspunkt, hvor vi har haft mulighed for at øve indfly-
delse på de beslutninger, der er truffet. Og det er jo 
det, samarbejde handler om – at de relevante parter 
får mulighed for at komme med bemærkninger og 
kommentarer. Men det er blevet meget bedre, og vi 
har et fint forhold til Færgesekretariatet og Jan Fritz 
Hansen.”

Færgesekretariatet har taget initiativ til en 
række kurser. Kan man forestille sig, at FOA og 
Færgesekretariatet på et tidspunkt kunne gå sam-
men om at udbyde kurser?

”Ja, det kan man sagtens. Der har f.eks. været ser-
vicekurser, som nogle af vores medlemmer har været 
med på. Og der er også en del, der har været i Sverige 
for at lære at sejle færgerne mere økonomisk. Så ja, 
det er bestemt en mulighed,” siger Reinar Burgwald. 
õ

FAKTA FOA
FOA – Forbundet af Offentligt Ansatte – 
er Danmarks tredjestørste fagforbund med 
godt 170.000 erhvervsaktive medlemmer. 
Langt de fleste er social- og sundhedsassi-
stenter inden for daginstitutionsområdet. 
Medlemmerne repræsenterer omkring 45-
50 forskellige faggrupper – primært an-
satte i kommuner og regioner, men også 
privatansatte.

FÆRGESTAFETTEN

 Ø-FÆRGERNE / NOVEMBER 2022 / 9



TJEK kontrakter 
om dokning og 
reparation af 
færger

De danske værfter har i deres seneste standardaftaler introduceret bestemmelser, som 
kan efterlade kommunerne med betydelige risici i forhold til erstatningskrav samt manglende 
forsikringsdækning.

å den ene side søger værfterne at 
begrænse deres ansvar til den kon-
krete kontraktsum, og dette kan af-
skære færgernes kaskoselskaber fra 

at sikre erstatning.

På den anden side kan kommunerne, som følge 
af værfternes reviderede standardbestemmelser, 
blive påført endog meget store erstatningskrav 
og konsekvenssøgsmål for skader opstået på 
selve værftet i forbindelse med en dokning el-
ler reparation.

Færgesekretariatet er på vegne af medlemskom-
munerne med færger til småøer i forhandling 
med værfternes organisation Danske Maritime 
om ændring af en række af disse nye bestem-
melser herunder sikring af, at kommunerne i alle 
tilfælde er godt forsikret. 

Disse forhandlinger kan komme til at trække 
ud rent tidsmæssigt, og det anbefales derfor, 
at kommunerne i mellemtiden inden underskrift 
af en aktuel værftsaftale kontakter Færgesekre-
tariatet; jfh@faergesekr.dk – for at få nærmere 
rådgivning fra det tilknyttede advokatfirma DLA 
Piper og/eller forsikringsrådgiveren EDGE.

(Andre danske kommuner med færger er også 
velkomne til at kontakte Færgesekretariatet, 
selvom de måske ikke er medlemmer.) õ

P
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Sidste hold under forsøgsordningen bliver færdige i december 
2022. Derefter kan erhvervet sammen med Marstal Navigations-
skole indsende den endelige og positive evaluering. Det betyder, at 
et næste hold tidligst kan starte til sommer næste år. Færgesekreta-
riatet arbejder på at gennemføre en snarlig drøftelse med Søfarts-
styrelsen og de faglige organisationer, hvor et af hovedpunkterne 
bliver ønsket om at koble den nye færgenavigatøruddannelse med 
nogle af de eksisterende uddannelser, så der ikke hvert år nødven-
digvis skal rekrutteres et fast minimumsantal af elever, men at der 
kan sikres større fleksibilitet i optagelseskravene. õ

N
O

T
ER

Evaluering af 
Landevejsprincippet 
Indenrigsministeriet har udarbejdet en ny evaluering, hvori 
det konkluderes, at ordningen på alle områder er en succes. Den 
oversendes nu til politisk behandling på Christiansborg, men der er 
endnu ikke nogen meldinger om, hvorvidt Landevejsprincippet vil 
blive fuldt gennemført. 

Det vurderes, at ordningen skal forbedres med 50% for at være 
fuldt implementeret, svarende et beløb på godt 15 millioner kro-
ner årligt til småøernes færger. Færgesekretariatet har foreløbig, 
og sammen med ø-boerne i Sammenslutningen af Danske Småøer, 
peget på dette i en række politiske henvendelser. õ

NOTER

Færgenavigatøruddannelsen

brændstof-
omkostninger

Stigende 

Færgesekretariatet har i mere generelle ven-
dinger og sammen med Sammenslutningen af 
Danske Småøer peget på de aktuelle udfordringer 
over for landspolitikerne. Den kollektive bustrans-
port får nu tilført særlige midler fra staten, og det 
overvejes i øjeblikket sammen med Kommunernes 
Landsforening, om der mere konkret bør efterlyses 
assistance til ø-færgerne, som jo er kritisk offentlig 
infrastruktur. õ

Lars Wolfgang Hansen forlader 
Færgesekretariatets Styregruppe
Færgesekretariatet har en samarbejdsaftale med Småøernes Færgeselskaber, 
hvor det bl.a. er aftalt at sidstnævnte deltager i Færgesekretariatets Styregruppe. 
Lars Wolfgang Hansen har hidtil varetaget denne opgave, men er blevet direktør 
for den private overfart Hundested-Rørvig, og er derfor fratrådt Styregruppen. 
Færgesekretariatet vil gerne sige Lars stor tak for god samt aktiv indsats.  
Chefskipper Kim Mathiesen, Faaborg/Midtfyn, varetager fremover opgaven. õ
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Når det sidste af to hold har været igen-
nem den nye forsøgsuddannelse til 
færgenavigatør, går interessenterne i 
gang med at udarbejde en evaluering af 
forløbet. Herefter er det Uddannelses- 
og Forskningsministeriet, der træffer 
den endelige afgørelse, om uddannel-
sen skal gøre permanent eller ej.

Færgenavigatør-
uddannelsens 
skæbne afgøres snart

t af de steder, hvor man glæ-
der sig til at få afsluttet proces-
sen og gerne komme hurtigt i 
gang med en permanent ud-
dannelse, er Marstal Navigati-

onsskole. Her har rektor Helle Bak Poulsen 
været med i projektet helt fra start i et tæt 
samarbejde med Færgesekretariatet.

”Det sidste af de to hold slutter til de-
cember, og når det er dimitteret, kan vi 
færdiggøre og indgive evalueringen. Vi 
skal også lige have forskellige kvantita-
tive data med i evalueringen, f.eks. hvor 
mange der gennemfører uddannelsen, og 
om de kommer i arbejde bagefter,” siger 
Helle Bak Poulsen.

Hvad er din forventning? Kan de få job? 
”Det vil jeg tro. De, der har taget dem 

ind som praktikanter, de uddanner dem 
for at få personale til deres færger,” siger 
Helle Bak Poulsen.

Har du en ide om, hvordan de andre 
interessenter forholder sig til forsøgs-
uddannelsen?

”Overordnet er jeg overbevist om, at de 
synes, at uddannelsen skal være perma-
nent. Men kravet i forsøgsordningen om, 
at der skal være mellem 10 og 15 delta-
gere, før man opretter et hold, skal der 
nok kigges på igen. Det er i hvert tilfælde 
Færgesekretariatets holdning til det.”

Men som skole vil I gerne fortsætte, 
hvis det er muligt?

”Ja, det vil vi gerne. Det er tale om en 
gruppe meget motiverede og engagerede 
mennesker. Mennesker der har taget en 
beslutning om, at de vil noget andet i 
deres liv. Det har en meget positiv effekt 
på dem, som de studerer sammen med,” 
siger Helle Bak Poulsen. ”De skaber en god 
stemning på skolen.”

Hvornår forventer du, at Uddannel-
ses- og Forskningsministeriet melder 
ud, om uddannelsen bliver permanent 
eller ej?

”Det håber jeg, at de gør i løbet af foråret
2023, så vi kan starte et nyt hold op så 
snart vi kan”.

”Hvis jeg er superoptimist, så håber jeg, 
at de træffer beslutningen så hurtigt, at 
vi kan nå at vende uddannelsen om. Kan 
vi det, så vil næste hold – i stedet for at 
have det korte modul i efteråret efterfulgt 
af praktik – have det korte modul op til 
sommer, for derefter at starte i praktik. På 
den måde vil vi få seks måneder til at give 
dem 20 ugers undervisning her på skolen 
på et tidspunkt af året, hvor der er mange 
helligdage og mulighed for at indhente 
opgaver. Det kan man ikke om efteråret, 
hvor der kun er fem måneder til at afvikle 
undervisningen. õ

E

Færgenavigatører erhverver et sønæringsbevis 
som styrmand af 4. grad med tilladelse til at føre 
færger med en tonnage på under 500 GT.
Uddannelsen består af 25 ugers undervisning på 
Marstal Navigationsskole og 26 ugers praktik på 
en ø-færge.

Foto: Lise M
ortensen

Rektor Helle Bak Poulsen håber på en hurtig afklaring 
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Færgesekretariatets 
KURSER 
–  i samarbejde 
 med Marstal 
 Navigations-skole

• VENLIGHEDSKURSUS V. 2 

• SIKKER MANØVRERING

• FARLIGT GODS (Fysisk deltagelse)

Man kan læse mere om kurset på: https://faergesekr.dk/nyhedsarkiv/item/746-farlig-gods-kursus.html
Afhængigt af interesse fastsættes specifikke datoer, og den endelig pris på mellem 1.500-2.500 kr. bekræftes. 
Kontakt lotte@aeroe-ferry.dk ved interesse. õ

Som opfølgning på de populære Venlighedskurser, der har været afholdt hos 
flere medlemskommuner i et samarbejde mellem Færgesekretariatet og Marstal 
Navigationsskole, udbydes nu 1-dagskurset Kundeservice Passagerskibe 
på skolen; første gang d. 25. november 2022. 
Man kan læse mere og tilmelde sig på https://marnav.nemtilmeld.dk/364/ samt 
kontakte Jørgen Ritz for fremtidige kursusdatoer 
på mobil: +45 24204463 / kursus@marnav.dk

Vil du lære at spare brændstof un-
der sejlads og havnemanøvrering 
med netop din færge og i dit far-
vand? Så meld dig til et kursus med 
både teori og simulatorsejlads, som så 
vidt muligt er tilrettelagt efter delta-
gernes specifikke behov. 

Marstal Navigationsskole har netop 
afholdt Færgekursus: Sikker manøv-
rering for første gang i november 
måned, og vi glæder os til at høre fra 
dig, så vi kan fastsætte en dato for 
det næste kursus. Færgesekretariatet 
vil desuden være vært for en net-

værksmiddag i forbindelse med kurset; 
fremtidige datoer fastsættes løbende.
Skriv til kursus@marnav.dk

Grundet stor efterspørgsel på et 
kursus med fysisk deltagelse frem for 
de ofte benyttede online-kurser, til-
bydes der i samarbejde med Marstal 
Navigationsskole nu ét sådant kursus, 
som kan komme ud i landet til dér, 
hvor du befinder dig:

• 1-dagskursus m/forplejning i 
 Jylland (Fredericia) 
•  1-dagskursus m/forplejning på 
 Sjælland (efter aftale) 

Dette kursus henvender sig til alle per-
soner, som står for lastning, losning og 
håndtering af farligt gods i emballeret 
form.
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Kursus i et
skrækscenarie

Med 100.000 indregistrerede elbiler og lige så mange hybrider 
er det nu blevet mere reglen end undtagelsen, at der er en bil med en 
stor batteripakke om bord, når færgen lægger fra land. Og hvor farligt 
er det så lige, hvis den bryder i brand? 

Kursuslokalet på Marstal Navigationsskole var fyldt til sidste stol, da 
skolen i samarbejde med Færgesekretariatet i foråret inviterede til det 
kombinerede kursus og workshop “Brandslukning i elbiler på færger”, 
hvor medarbejdere fra otte mindre færgerederier var mødt op for at 
blive klogere på den nye risiko.

Og som et naturligt element i workshoppen præsenterede virksom-
heden Jøni Aabybro et slukningsudstyr til bekæmpelse af brande på 
et vogndæk.

BATTERIEKSPERT 
Men først blev kursisterne og repræsentanter for Søfartsstyrelsen og 
Beredskab Fyn taget igennem lektor og batteriekspert Henrik Hagbarth 
Mikkelsens omfattende gennemgang af emnet; erfaringerne fra de – 
få – elbilsbrande, sandsynligheden for at det går galt, de forskellige 
batteriteknologier og mulighederne for at bekæmpe brande i el- og 
hybridbiler.

Men der er fortsat for lidt viden om, hvordan en brand i en elbil 
på en færge bedst håndteres, og derfor er der gang i flere projekter, 
blandt andet det danske ELBAS, som Dansk Brand- og Sikringsteknisk 
Institut står bag. 

Formålet med projektet, som også blev gennemgået, er at udvikle 
løsninger, træningsformer og risikovurderinger, der kan hjælpe med at 
forbedre brandsikkerheden i elbiler ombord på færger.

VANSKELIG AT SLUKKE
Problemet med en brand i en elbil er, at den er vanskelig at slukke, og 
at den kan brænde meget længere end en konventionel bil, hvis der 
først opstår en såkaldt “termisk runaway” i batterierne. Det betyder, at 
den ene celle antænder den næste, indtil de alle er brændt op. 

Jønis system, der består af tre vanddyserammer, der sprøjter vand 
ud ved højt tryk, gør det muligt at indhylle den brændende bil – incl. 
bunden – i vandtåger og dermed forhåbentlig inddæmme branden, til 
færgen når i havn.

Men det kræver selvfølgelig, at det er muligt at nå frem til den 
brændende bil og få plads til at placere vanddyserammerne. Varmen 
gør det vanskeligt, og det samme gør røgen fra en batteribrand, der 
er særdeles giftig. 

Derfor lød det korte råd til deltagerne, der alle sejler på færger med 
en kort overfartstid: 

Sørg for, at passagererne ikke kommer i nærheden af den giftige 
røg fra den brændende bil. Tænd for sprinkleranlægget på vogndækket 
– og søg havn så hurtigt som muligt, hvor beredskabet tager over. õ

Brand i en bil på vogndækket er et skrækscenarie for ethvert rederi og enhver besætning. Det sker 
heldigvis meget sjældent, men elbilernes hurtige udbredelse i Danmark har tilføjet en ny dimension. 
For hvordan får man få bugt med en brand i en elbil på et vogndæk?

En ældre Peugeot blev brugt til demonstrationen af det 
nye slukningsudstyr fra Jøni Aabybro, da Marstal Navi-
gationsskole i samarbejde med Færgesekretariatet holdt 
kursus og workshop om brandslukning af elbiler på færger. 
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skrækscenarie
Hvad gør man, hvis 
en elbil brænder?

Men hvad gør man, hvis man står med 
en brand, man ikke kan slukke? 
”Første skridt er at inddæmme branden 
med et specielt brandtæppe, der trækkes 
hen over bilen, hvilket forhindrer branden 
i at brede sig yderligere.”

Sådan lyder svaret fra Viking Life-Saving 
Equipment, der er storleverandør af sikker-
hedsudstyr til de danske færger, og som 
ø-færgerne har en fælles indkøbsaftale 
med via Færgesekretariatet. 

Viking Life-Saving Equipment, der er hjem-
mehørende i Esbjerg, producerer ikke selv 
udstyr til slukning af brande i elbiler, men 
har allieret sig med de underleverandører, 
der leverer de bedste løsninger på mar-
kedet.

”Brand i et lithiumbatteri er ikke no-
get, man ikke bare lige slukker – og der 
går ofte lang tid, før batteriet brænder 
ud. Derfor er det vigtigt, at man får ind-
dæmmet branden, og det gør det brand-
tæppe, vi forhandler, rigtig godt,” siger 
Louise Søgaard, Product Manager i Viking 
Life-Saving Equipment.

”Som det eneste brandtæppe på mar-
kedet er Bridgehills brandtæppe ikke lavet 
af fiberglas, men af grafit. Materialet bety-
der, at tæppet har en nedsmeltningstem-
peratur på omkring 2.500 grader, og det 
kan holde til 1.800 grader i 6-7-8 timer. 
Og det er vigtigt, selv om det måske bare 
er Fanøfærgen med en overfartstid på 

12 minutter. For tæppet skal inddæmme 
branden, indtil brandvæsenet er klar til at 
tage over, og ikke kun indtil færgen er i 
havn,” siger Louise Søgaard.

Tæppet måler 6x8 meter og vejer lige 
omkring 26 kilo. Så man skal være to 
for at bruge det. 
”Der er løbere i tæppet, så det er nemt at 
håndtere. Man trækker det hen over bilen 
– en person på hver side. Og man behøver 
ikke at være stor og stærk for at gøre det.”

Tæppet, der kan bruges op til 30 
gange, er konstrueret til at klare brand i 
en elbil, men det kan også slukke brand i 
en almindelig bil.

At der er brand i en elbil er heller ikke 
det samme som, at der er brand i batte-
riet. Er der tale om en almindelig brand i 
en elbil, så kan branden også slukkes på 
almindelig vis. F.eks. med et brandtæppe, 
der kvæler ilden.

”Bridgehills brandtæppe er ikke den billig-
ste løsning, der findes på markedet, men 
det er heller ikke det, vi er gået efter – 
det er kvaliteten i produktet. Vi har ikke 
kunnet finde noget, der er bedre,” siger 
Louise Søgaard, der er glad for, at det er 
lykkedes at finde et produkt, der matcher 
de kvalitetskrav, der kendetegner Vikings 
øvrige produkter.
Brandtæppet er selvfølgelig gennemtestet 
og afprøvet, men da elbiler først inden for 

de senere år er blevet bredt udrullet som 
teknologi, er der endnu ingen officielle 
standarder for brandtæpper til brug om 
bord på skibe.

Med en størrelse på 6x8 meter klarer 
brandtæppet uden problemer langt de 
fleste personbiler, men det kommer til 
kort over for langt større eldrevne lastbi-
ler. Dem er der ikke så mange af endnu, 
men det er nok kun et spørgsmål om tid.

Udfordringen med lastbiler er Viking 
Life-Saving Equipment i gang med at 
finde en løsning på, men den er ikke lige 
rundt om hjørnet. ”Ud over brandtæppet 
har Viking også et produkt i sortimentet, 
som bekæmper brand i elbiler direkte ved 
kilden – sådanne produkter bliver bestemt 
også en del af fremtidens løsning,” siger 
Louise Søgaard. õ

Brand i en elbil om bord på en færge er et af de scenarier, mange færgeansatte frygter mest. 
For i modsætning til brand i en almindelig bil er det ikke muligt at slukke branden, hvis det er 
elbilens lithiumbatteri, der brænder.

”Brand i et lithiumbatteri 
er ikke noget, man ikke 
bare lige slukker – og der 
går ofte lang tid, før 
batteriet brænder ud,”  
siger Louise Søgaard.

I tilfælde af brand trækket brandtæppe over elbilen Brandtæppet inddæmmer branden indtil brandvæsenet når frem
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De kommende grønne 
standardfærger vil set på 
afstand ligne hinanden, men de 
vil ikke være identiske. Færgerne 
designes ud fra en standardiseret 
ramme, der tilpasses de enkelte 
overfarters ønsker og behov.

”At man bygger standardfærger, er 
ikke det samme som, at man laver en stan-
dardindretning. Det er klart, at der er en 
stordriftsfordel i, at man bruger de samme 
sofaer, gulvbelægninger, belysning og så 
videre – der er ting, der sagtens kan være 
de samme,” siger Ebbe Vonsbæk, arkitekt 
og indehaver af Vonsbæk Design.

”Men der er selvfølgelig forskel på, om 
det er en overfart, der tager 15 minutter 
eller en, der tager time. Så man kan ikke 
indrette færgerne helt ens, og det tror 
jeg heller ikke, at man skal,” siger Ebbe 
Vonsbæk.

STOR ERFARING
Og han ved, hvad han taler om. Siden 
1995 har hans firma stort set ikke bestilt 
andet end at indrette færger.

”Det behøver ikke at være fancy, smart 
eller noget som helst, det skal bare være 

i orden og se ordentligt ud. Belysningen 
skal være i orden, skiltningen skal være i 
orden – og så videre.”

For at nå frem til den rigtige indretning 
er det vigtigt, at brugerne tages med på 
råd, for det er i sidste ende dem, der skal 
benytte passagerområderne om bord.

Men det kan være svært for passage-
rerne at sætte ord på deres behov eller at 
gøre det på en måde, så de teknikere, der 
i praksis indretter færgerne, forstår bru-
gernes ønsker.

FORMIDLER
Her kan Ebbe Vonsbæk spille en vigtig for-
midlende rolle. Han omsætter brugernes 
ønsker til små skitser, der kan justeres, hvis 
de ikke viser det billede, brugerne havde i 
tankerne. Så har teknikerne noget hånd-
fast at gå ud fra, når de skal omsætte 
brugernes ønsker til konkrete planer, der 

overholder de mange myndighedskrav på 
området.

Hvor stor en udgift er det at aptere pas-
sagerområderne på en færge i forhold 
til den samlede omkostning?

”Det er et meget, meget lille beløb i 
forhold til hele færgens samlede pris. Men 
det er tit noget, der bliver lavet til sidst eller 
prioriteret lavt, fordi det er vigtigere, at 
færgen er klar til tiden,” siger Ebbe Vons-
bæk.

Hvad gør en kommende ejer af en 
standardfærge helt konkret, hvis man 
gerne vil benytte sig af dine kompe-
tencer?

”Man griber telefonen og fortæller, 
hvad opgaven går ud på – og så giver jeg 
et tilbud. Det er ikke så kompliceret.” õ

Vonsbæk Design er et design- og arkitektfirma startet i 1984.
Siden 1995 har firmaet hovedsagelig arbejdet med passagerfærger.
Kunderne tæller bl.a. Danske Færger og Scandlines.
Vonsbæk Design har været en aktiv part ved alle Scandlines ny- og 
ombygninger samt ved alle renoveringer i passagerområderne.

Standardfærger indrettes 
efter individuelle behov
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Ser man på transport-
sektoren som helhed, 
så udgør ø-færgerne en 
meget lille kilde til emis-
sioner. 

E
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Undersøgelsen omfatter 43 danske 
ø-færger og er baseret på færgeruternes 
egne opgørelser af det totale brændstof-
forbrug og den anvendte brændstoftype. 
Langt hovedparten af forbruget, 75 
procent, udgøres af marinediesel, mens 
forbruget af GTL Fuel, der fremstilles af 
naturgas i stedet for råolie, udgør 22 pro-
cent. Den sidste rest, 3 procent, udgøres 
af biodiesel.

De 43 færger, der indgår i undersø-
gelsen, er meget forskellige, både hvad 
angår størrelse, alder, antallet af afgange 
og tilbagelagt distance. Klimaaftrykket va-
rierer tilsvarende, hvortil kommer forskelle 
affødt af den type brændstof, færgerne 
anvender.

33 af de 43 færger, der indgår i under-
søgelsen, sejler på almindelig marinedie-

sel, der alt andet lige har det største klima-
aftryk af de tre anvendte dieseltyper, mens 
ni færger sejler på GTL Fuel og en enkelt 
på biodiesel med meget lavt klimaaftryk.

MERE GLT FUEL
”Antallet af færger, der sejler på GLT Fuel, 
er voksende, hvilket er positivt, da parti-
keludledningen fra GTL er lavere end for 
almindelig marinediesel,” siger Morten 
Winther, seniorrådgiver, Sektionen for at-
mosfæriske emissioner, Institut for Miljø-
videnskab ved Aarhus Universitet, der står 
bag undersøgelsen.

Den samlede udledning af kuldioxid 
– CO2 – beregnes til 18.300 tons. Den 
almindelige dieselolie afstedkommer 79 
procent af CO2-udledningen, GTL Fuel 21 
procent og biodiesel 0,1 procent – sidst-
nævnte betydeligt mindre end typens 
relative andel af det samlede forbrug af 
brændstof.

Den samlede udledningen af kvæl-
stofoxider – NOx – lå på 269 tons. 
NOx-emissionen følger i store træk udvik-
lingen i brændstofforbruget pr. færgerute, 
dog med visse afvigelser, idet NOx-emis-
sionsfaktorerne er lavere for de færger, 
der bruger GTL. Derudover afhænger 
NOx-emissionsfaktoren af den enkelte 

færges motorbyggeår, hvor emissionsfak-
torerne er mindst for de ældste motorer.
SVOVLDIOXID
Udledningen af svovldioxid – SO2 – lå på 
1,1 tons. SO2-emissionen er især lav for de 
færgeruter, der bruger GTL-brændstof og 
øvrige færgeruter, der anvender marine-
diesel med meget lavt svovlindhold.

De øvrige udledninger er kulmonoxid 
– CO – med 30,5 tons, flygtige organiske 
forbindelser – VOC – 13,7 tons, non me-
tan VOC – NMVOC – 13,4 tons, metan 
– CH4 – 0,3 tons og endelig lattergas – 
N2O – 0,5 tons.

MEGET LILLE KILDE
”Ser man på transportsektoren som hel-
hed, så udgør ø-færgerne en meget lille 
kilde til emissioner. Det gælder også, hvis 
man sammenligner ø-færgerne med andre 
dele af færgetrafikken herhjemme,” siger 
Morten Winther.

Så emissionstallene fra ø-færgerne er 
ikke bekymrende?
”Nej, det synes jeg ikke.”

Færgesekretariatet, der har finansieret 
undersøgelsen, er tilfreds med resultatet. 
Undersøgelsen indgår i arbejdet for at 
fremme grøn skibsfart. õ

Ø-færgerne er ikke 
store miljøsyndere

De danske ø- og genvejs-
færger forbrugte sidste år 
tilsammen 7,2 millioner 
liter diesel. Det fremgår af 
en ny undersøgelse foreta-
get af Nationalt Center for 
Miljø og Energi ved Aarhus 
Universitet på vegne af Fær-
gesekretariatet og Småøernes 
Færgeselskaber.
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Faaborg III
- Øhave ts flydende Berlingo

Med en alder på ti år er Faaborg III – der sejler trekantssejlads mellem Faaborg, Lyø og Avernakø 
i Det Sydfynske Øhav – stadig en relativt ny færge, der har mange sømil i sig endnu. Men på trods af 
den begrænsede alder er der sket rigtigt meget på færgefronten, siden den blev leveret fra Søby Værft 
som nybygning 105 i juni 2012.

Den helt store udfordring er fremdrif-
ten. Den leveres af fire ens motorer, hvoraf 
to er hovedmotorer og to hjælpemotorer, 
der samtidig leverer strøm til bovpropel-
lerne. En energitung løsning der betyder, 
at færgens brændstofforbrug løber op i 
500.000 liter diesel om året, og dermed 
også en markant CO2-udledning.

NY GRØN FÆRGE
En ny færge er da også på tegnebrættet. 
Det bliver en standardfærge, tilpasset de 
lokale behov og spækket med grønne løs-
ninger. Et tilsagn om 25 millioner støtte-
kroner fra staten er allerede i hus. Resten, 
75 procent, skal Faaborg-Midtfyn Kom-
mune, der driver færgeruten, selv skaffe. 
Forventet levering om godt fem år. õ

Faaborg III
Leveret fra Søby Værft,
 juni 2012
Skrog bygget i Szczecin, Polen
Længde: 39,9 meter
Bredde: 11,9 meter
Tonnage: 924 GT
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- Øhave ts flydende Berlingo
Den løser opgaven

Kim Mathiesen er chefskipper 
på Faaborg III. Han har sejlet 
færger i mere end 20 år og siden 
2016 på Ø-færgen mellem 
Faaborg, Lyø og Avernakø. Så 
han kender både færgen, farvan-
det og de mange faste passage-
rer rigtig godt.

”Hvis vi skal starte med det positive, så 
er færgen ret driftssikker – det er meget 
sjældent, at vi er nødt til at lægge op på 
grund af dårligt vejr. Og det er vigtigt for 
øboerne, at de kan regne med os,” siger 
Kim Mathiesen.

”Der er jo landbrug på øerne, og i den 
forbindelse skal der jo transporteres mælk, 
korn, store maskiner, traktorer og meget 
andet frem og tilbage. Derfor har vi brug 
for en forholdsvis stor vogndækskapacitet, 
og det har vi – måske for stor om vinteren 
og for lille om sommeren. Men helt over-
ordnet så løser den opgaven.”

BESÆTNING PÅ TRE
Faaborg III og færgens tre besætnings-
medlemmer spilder ikke tiden i havn. Fra 
kl. 05.50 om morgenen til kl. 21.45 om 
aftenen er færgen på havet stort set hele 
tiden med afgang fra Faaborg hver anden 
time. Det bliver til otte afgange i døgnet 
på hverdage og lidt færre i weekenderne 
– især i lavsæsonen. 

De fleste gange går turen først til Lyø 
og derefter Avernakø, men to gange om 
dagen sejles der den anden vej rundt. Fra 
færgen forlader Faaborg, til den er tilbage 
igen, går der en time og 50 minutter.

DE FASTE
”Til hverdag er det jo primært øboerne, der 
sejler med færgen. Der er en del pendlere, 
der har arbejde på fastlandet, så de er med 
om morgenen og med tilbage sidst på ef-
termiddagen,” fortæller Kim Mathiesen.

”Vi kender jo mange af de faste gæster 
rigtig godt. Vi følger med i deres liv – når 
der er en ny, der kommer til, og en der 
dør. Færgen fungerer på mange måder 
som deres forlængede dagligstue. De sid-
der ofte på faste pladser og sammen med 
de samme mennesker hver gang.”

HÅNDVÆRKERNE
”En anden gruppe er de håndværkere, der 
har arbejde på øerne. Dem har vi med fra 
Faaborg om morgenen og tilbage til fast-
landet om eftermiddagen. Dertil kommer 
det faste erhverv på øerne, primært land-
brug og handel, dem servicerer vi selvføl-
gelig også.”

TURISTERNE
”Endelig er der hele turisttrafikken, som vi 
har rigtigt meget af om sommeren, men 
som der også kommer mere og mere af i 
skuldersæsonen. Det er ofte naturturister, 
lystfiskere, cyklister og gående, der tager 
ud til øerne for at opleve den smukke na-
tur,” siger Kim Mathiesen.

”Om sommeren er det meget populært 
at lave øhop – hvor man, som ordet siger, 

hopper fra den ene ø til den anden. I vores 
tilfælde starter man ofte med at tage til 
Lyø, er der nogle timer, videre til Avernakø 
-–og så hjem derfra sidst på eftermiddagen 
eller ud på aftenen.”

INGEN RESTAURANT
Der er ingen restaurant på færgen, men 
der er en automat, hvor passagererne 
kan købe drikkevarer, og en kaffe- og ka-
kaoautomat. Det hænger sammen med 
de fysiske forhold på færgen, men også 
med, at færgen ikke vil konkurrere med 
de erhvervsdrivende på øerne.

TRE HOLD
”Vi er tre hold, der bemander færgen, og 
på hvert hold er der tre besætningsmed-
lemmer – en kaptajn, en styrmand og en 



skibsassistent. Derudover har vi så en aflø-
ser i hver stillingskategori. Så vi er 12 mere 
eller mindre faste besætningsmedlemmer,” 
forklarer Kim Mathiesen.

Selv er han uddannet på Marstal Navi-
gationsskole, styrmandsaspirant i Lauritzen 
og sejlede efterfølgende nogle år i Laurit-
zen som 2. og 1. styrmand. Derefter DSB 
på Storebæltsoverfarten fra1989, mange 
år på Helsingør-Helsingborgoverfarten og 
herfra til Ø-færgen i 2016. 

DYR I DRIFT
”Sådan rent teknisk så er den dyr at ved-
ligeholde – og den er dyr at sejle med, 
hvad brændstofudgifter angår,” slår chef-
skipperen fast.

Er det en mulighed at retrofitte fær-
gen (udskifte tekniske enkeltdele), så 
den bliver mere grøn?

”Vi havde retrofitprojekter liggende i 
skuffen. Men når vi valgte at gå med en 
ny færge, så var det, fordi prislappen på 
retrofitprojekterne også blev rigtigt stor – 
og så ville vi jo stadigvæk have en brugt 
færge. Så jo – man kunne godt vælge at 
retrofitte, men der er mange fordele ved at 
vælge en helt ny færge. Ikke mindst fordi 
den nye færge bliver en del af standard-
færgeprojektet, hvilket bl.a. indebærer, at 
man får nogenlunde ens færger overfar-
terne imellem, dvs. at vi kan hjælpe hin-
anden i tilfælde af nedbrud, mulighed for 

fælles reservedelslagre og en lang række 
andre stordriftsfordele. Og sidst, men ikke 
mindst, så får vi det sidste nye inden for 
klimavenlig teknologi indbygget i færgen,” 
siger Kim Mathiesen og tilføjer:

”I branchen har man jo talt om stan-
dardfærger i årevis, uden at det – af mange 
årsager – er blevet til noget. Men med den 
nye grønne pulje er der nu mulighed for, at 
en række kommuner kan få nye færger på 
nogenlunde samme tid. Og Færgesekreta-
riatets standardfærgekoncept er jo timet 
rigtig godt til det.”

KUPERET HAVBUND
Ser man på et kort over Sydfyn, er det et 
meget kuperet terræn, og sådan er det 
også nede på havbunden. Der er mange 

grunde og smalle render. Men dem kender 
besætningerne. Når færgen alligevel må 
indstille driften enkelte gange på grund af 
vejret, er det ikke, fordi færgen ikke kan 
sejle, men fordi risikoen for skader bliver 
for stor.

”Det sker, at vi aflyser på grund af 
storm. Problemet er især Avernakø havn, 
som ligger meget udsat ved nordvestlige 
vinde, og hvor der kan stå meget sø inde 
i havnen. Det er en udfordring for vores 
hækrampe. Vi har jo kun den ene færge og 
skal kunne bruge den dagen efter,” siger 
Kim Mathiesen. õ

Dyr at holde i drift
I Faaborg-Midtfyn Kommune 
har man valgt at samle opga-
verne, så chefen for Faaborg 
Havn samtidig er ansvarlig for 
kommunens færgedrift. De sidste 
to et halvt år har opgaven ligget i 
hænderne på Frank Faxøe.

”Færgen er jo kritisk infrastruktur – af 
hensyn til øboerne og de erhverv, der er 
på øerne. Slag på tasken, så koster det 
nok kommunen syv millioner kroner om 
året at drive ruten. Dertil kommer, at 

brændstofpriserne er steget meget i år, så 
det lige nu ligner en ekstraomkostning på 
omkring to millioner kroner,” siger Frank 
Faxøe, havnemester og færgeansvarlig, 
Faaborg- Midtfyn Kommune.

”Vi har indført et olietillæg, men det 
dækker langt fra de ekstraomkostninger, 
vi har.”

USIKKER FREMTID
”Ser vi fremad, så har vi i 2023 fået en 
ekstrabevilling, og med det indførte olietil-
læg ser det ud til, at det hænger sammen, 
men det er klart, at hvis de høje oliepriser 
fortsætter, så kan det på sigt blive nødven-
digt at begrænse sejlplanen,” slår Frank 
Faxøe fast.

MANDAGSMODEL
Ser du frem til, at I om nogle år efter 
alt at dømme får en ny færge til ruten?

”Ja, det gør jeg bestemt – ikke mindst 
af klimamæssige årsager. Det er vigtigt at 
få nedbragt vores klimaaftryk. Og så skal 
det heller ikke være en hemmelighed, at 
Fåborg III har været lidt af en problem-
færge, lige siden vi fik den. Jeg ved ikke, 
om det er en mandagsmodel, men der har 
været mange problemer med den,” siger 
Frank Faxøe.

”Hvorvidt vi kommer til at få en ny el-
færge som afløsning for Faaborg III, det 
ved vi jo ikke for nuværende, det er en 
beslutning, vores politikere skal tage.” õ
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Færgedrift er vigtig 
for kommunen

Det er vigtigt for Faaborg-
Midtfyn Kommune, der 
ejer og driver Faaborg III, 
at der er en ordentlig 
færgebetjening af øerne. 
Af hensyn til de fastbo-
ende, men også til de 
mange turister, der hvert 
år besøger øerne, og er en 
vigtig indtægtskilde. Det 
siger kommunens borg-
mester Hans Stavnsager, 
der er den øverste politisk 
ansvarlige for færgen. 

Er det en god forretning for jer at drive 
færgefart?

”Nej, det er det på ingen måde. Vi får 
tilskud fra staten til at drive færgerne, men 
når regnskabet gøres op, så koster det os 
penge. Men det er en kommunal opgave 
ligesom så mange andre. Vi sørger jo også 
for vejnettet og meget andet,” siger Hans 
Stavnsager.

Hvor vigtigt er det for kommunen at 
have en god færgebetjening?

”Det er helt afgørende, ikke mindst for 
beboerne på vores øer. Men det er også 
en vigtig del af vores turismestrategi. Især 
i sommerperioden er der rigtig mange be-
søgende, som kommer til vores kommune 
for at besøge øerne, og der er en ordentlig 
færgebetjening også helt afgørende.”

FREMTIDEN
Hvordan tegner fremtiden for færgen?

”Nu er det jo en relativt ny færge, vi 
har, men på mellemlangt sigt regner vi 
med at bygge en ny grøn færge, og vi har 
også fået et forhåndstilsagn på 25 millio-

ner kroner i tilskud fra staten,” siger Hans 
Stavnsager.

Statens tilskud svarer til 25 procent af 
den forventede byggesum for en ny 
færge. Regner du med, at I kan finde 
de resterende 75 millioner kroner?

”Det bliver en udfordring. Ingen tvivl 
om det, vi har et stramt anlægsbudget. 
Men lad os se. Der er jo også pensions-
kasser, der har vist interesse for at gå ind 
i fremtidige færgeprojekter, så det vil vise 
sig.”

FÆRGESEKRETARIATET
Har kommunen glæde af Færgesekre-
tariatets arbejde?

”Ja, det synes jeg bestemt, at vi har. 
Lige nu især med standardfærgen, der be-
tyder, at vi ikke selv skal bruge ressourcer 
og penge på at designe en ny færge, men 
kan gøre det i fællesskab med andre. Med 
en standardfærge er der større synergi og 
mulighed for samarbejde færgekommu-
nerne imellem.” õ

Faaborg III er storforbruger 
af dieselolie og bruger godt 
500.000 liter om året. Om-
regnet til kroner svarede det 
tidligere til to millioner kro-
ner, nu er udgiften det dob-
belte – fire millioner kroner.

Udover skibsbesætningerne 
er der én administrativ ansat 
til færgerne og en ekstra an-
sat om sommeren, der pri-
mært tager sig af bookinger.
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”Det er vigtigt at få nedbragt vores 
klimaaftryk,“, siger Frank Faxøe



De sejlende 
pædagoger

Siden marts 2021 har forældre med bolig på Lyø eller Avernakø og børn i vuggestue, børnehave eller 
de mindste klasser i folkeskolen kunnet nøjes med at aflevere børnene i Faaborg om morgenen, for 
derefter at hente dem igen hjemme på øen om eftermiddagen.

I et særligt hjørne af salonen mødte vi 
pædagog Laila Eskildsen og pædagogisk 
assistent Ina Henriksen på vej hjem til 
Faaborg efter at have afleveret de sidste 
børn på Avernakø.

”Her i coronatiden er der flyttet en del 
børnefamilier til Avernakø, og så havde 
de hørt, at der engang havde været en 
ordning i Fåborg, hvor pædagoger fulgte 
børn ned til færgen og med dem over til 
Avernakø. Så spurgte de kommunen, om 
det var muligt at genoptage den service, 
og det har kommunen sagt ja til.”

LADCYKLER
”Vi har to ladcykler, som vi henter og kører 
dem ned til færgen i. De kender os og er 
glade, når vi kommer og henter dem.”

Er det et job, der går på omgang mel-
lem pædagogerne?

”Nej, jobbet blev slået op som ledsa-
gere, så vi vidste på forhånd, at det var 
det, vi skulle lave. Så det er fra 13.00 til 
16.00 hver dag. Og vi elsker det. Det er så 

hyggeligt, og vi får et helt specielt forhold 
til børnene.

OTTE BØRN
“Vi har otte børn i alt – en bor på Lyø og 
syv på Avernakø. Både vuggestue-, børne-
have- og skolebørn.

Så det er otte børn med et aldersspænd 
fra 1-7 år, vi har her på ni kvadratmeter, 
så det gælder om at finde på, når de skal 
have tiden til at gå. Uden skærm – for det 
bruger vi ikke.”

BYGGET OP FRA BUNDEN
”Vi har selv bygget det op fra bunden ved 
at prøve os frem. Hvad fungerer, og hvad 
virker ikke. Der er fire vuggestuebørn, og 
de putter jo gerne ting i munden, og så 
er der fire større børn, som gerne vil have 
noget at pille med. Det skulle vi lige finde 
ud af, men vi synes, det går rigtig godt”.

Når børnene er her, og det hele kører 
– tænker I så på, at I er om bord på 
en færge?

”Nej, ikke rigtigt. Altså lige bortset fra de 
dage, hvor vi vipper! Det, vi tænker mest 
over, er nok, at der er andre mennesker, 
som også skal være her, så børnene må 
ikke sidde og råbe højt eller løbe rundt. Vi 
har lidt en usynlig grænse for, hvor de må 
være, og den kender de godt.”
 
Når I sejler hjem igen, sidder I så og 
nyder den smukke natur?

”Vi starter jo altid med at rydde op, og 
så sidder vi og snakker lidt om, hvordan 
dagen er gået – og hvad der skal ske i 
morgen.”

IKKE TRÆTTE AF AT SEJLE
I er ikke blevet trætte af at sejle?
”Nej, slet ikke.”

”Vi synes, at ordningen fungerer rigtig 
godt, og vi kan klart anbefale den til andre 
øer og færger. Forældrene er også rigtigt 
glade for ordningen, de sparer jo masser 
af tid. Hvis de selv skulle hente børnene, 
ville de bruge rigtigt meget tid på det og 
først være sent hjemme.” õ
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Laila Eskildsen og Ina Henriksen Børnene afhentes ved færgelejet



Avernakø

Bådebyggeri af 
meget høj klasse

Avernakø er en 5,9 kvadratkilo-
meter stor ø i Det Sydfynske Øhav 
med 121 beboere. Øen bestod 
oprindeligt af to øer, Avernak og 
Korshavn, men de to øer blev i 
1937 bundet sammen med en 
lang smal landtange på 700 meter. 
Der er anlagt en vej på tangen.

Hvis man elsker klassisk håndværk, høj kvalitet og 
træbåde, der er til at betale for penge, er det en god idé at 
lægge vejen forbi Bådebyggeri Bootsjan på Revvej, Lyø. 
Ikke at bådene er billige, men de er en pryd for øjet og så 
lette at vedligeholde, at selv mageligt anlagte kan være med.

Øen er en landbrugsø, hvor der tidligere var mange 
kvægbrug, men i dag overvejende er kornproduktion. 
Tidligere blev der også drevet fiskeri fra øen, men den 
sidste fisker lagde op i 1998.

Øen har ikke længere sin egen skole, så børnene må 
tage færgen til Faaborg for at komme i skole. Men der 
er fortsat en købmandsforretning på øen.

KLOKKEFRØER
Den vestlige del af Avernakø er Natura 2000-område, 
især med henblik på at bevare bestanden af klokkefrøer.

Avernakø er et af de få steder i Danmark, hvor man 
viderefører majtræ-traditionen. Træet rejses pinselørdag. 
õ

Manden, der bygger de smukke både, 
Jan Vogt, er født i Tyskland, men man skal 
lytte godt efter for at høre det, for selv 
om det kun er seks år siden, han kom til 
Danmark, behersker han dansk lige så 
fornemt, som han former de planker og 
spanter, hans både er bygget af.

”Den jolle, vi har her, Lyøjollen, stikker 
ikke så dybt, så den kan let trækkes op på 
stranden. Man kan ro den, men man kan 
også rigge den med smakkesejl og fok, 
topsejl og klyver,” siger Jan Vogt.

TAGER FIRE MÅNEDER
”Jeg bruger omkring fire måneder på at 
bygge sådan en jolle sammen med en 

hjælper. Vi anvender kun materialer fra 
øverste hylde – man skal ikke spilde sin tid 
på at bruge dårlige materialer. Vi bygger 
den i lærk og eg og bruger kun kobber, 
bronze og rustfrit stål. Alle skruer, man kan 
se, er bronze – de holder. Hvert eneste 
stykke træ bliver olieret med en meget 
tyndtflydende penetreringsolie, og de bli-
ver olieret op til 30 gange, så de er rigtig 
godt mættede,” fortæller bådebyggeren.

”Mellem plankerne brugte man i gamle 
dage bomuld, i dag bruger man en fleksi-
bel tætningsmasse, så båden altid er tæt. 
Det er ikke som i gamle dage, hvor man 
skulle vente to dage, inden båden var tæt. 

Det er direkte ned i vandet med båden, og 
så ud på havet.”

MODERNE MATERIALER
”Mine både er traditionelt bygget, men 
med moderne materialer. Det tager ikke 
lang tid at gøre dem klar. Alt er holdt så 
nemt som muligt. I den her ligger masten 
og sejlene normalt indeni, så man kan 
rigge den op og være klar til at sejle på 15 
minutter. Det er nemt og enkelt.”

EN GOD IDE
Jan Vogt er opvokset ved Lübeck, og det 
var også her, han lærte at bygge både. 
Først som svend, senere som mester. Han 

Faaborg III har mange faste passagerer
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undrede sig over, hvorfor der ikke var no-
gen i Europa, der byggede traditionelle 
joller i små serier – for enkeltvis blev de 
alt for dyre. Det blev starten på eget værft 
og en række travle år.

I 2016 var han vokset ud af sit værft, 
der lå ved Slien. Det blev solgt, men han 
kunne ikke finde et nyt sted at starte op 
igen. En dag var han på en sejltur til Lyø 
og hørte om en gård med en gammel trak-
torhal, der var til salg. Tre uger efter var 
gården købt.

EN NY START
”Så har jeg revet ned og bygget op, isole-
ret, indrettet kontor og smedeværksted. 
Jeg er totalt tilfreds – det er en af de bed-
ste beslutninger i mit liv. Nu skal vi bare 
have nogle flere kunder,” siger Jan Vogt.

Hvem er dine kunder?
”Det er forskelligt. Nogle af kunderne har 
solgt deres store båd og vil bare have no-
get, de kan sejle med en gang imellem. 
Andre starter med at købe en båd som 
jollen her, og så udvikler det sig derfra,” 
fortæller Jan Vogt.

”Indtil videre er det tyskere, der køber. 
Desværre har jeg ikke solgt en eneste båd 
til Danmark endnu. Danmark har mere 
end 8.000 kilometer kystlinje, og det vil 
undre mig meget, hvis ikke der er nogen, 
der har brug for en jolle som den her,” 
siger Jan Vogt tydeligt skuffet.

UDØDELIGGØR DIG SELV
”Det handler ikke kun om penge, selv om 
en jolle som den her koster 265.000 kro-
ner – og det er jo ikke bare klatpenge. 
Men når du køber sådan en, så udøde-

liggør du næsten dig selv. Det er en fami-
liebåd, hvor ens børn og børnebørn kan 
lære at ro og sejle, tage på fisketur, og 
som børnene selv kan tage på tur i, når de 
bliver store nok. Du er med til at skabe en 
tradition eller fastholde en tradition, der 
allerede findes,” siger Jan Vogt.

”Og man behøver jo ikke at bo på en 
ø eller ved havet for den sags skyld – den 
vil også være perfekt til kanalerne i Køben-
havn og mange andre steder.”

Corona-perioden har ikke været let at 
komme igennem. Alle bådudstillinger har 
været aflyst, og det er typisk der, han re-
klamerer for sine både. Men det er dog 
lykkedes at sælge tre joller over nettet.

ENKEL VEDLIGEHOLDELSE
Selv om designet er traditionelt, er det 
nyt, at man kan eje sådan en båd uden at 
skulle yde en stor arbejdsindsats.

”Vedligeholdelsesarbejdet på sådan 
en båd her består i, at man om efteråret 
bruger en højtryksrenser til at gøre den 
ren og tørrer efter – det tager måske en 
time. Bagefter støvsuger man og olierer 
det hele indeni. Det tager max. tre timer. 
Udvendig anbefaler jeg, at man lakerer 
båden hver vinter.”

”Nej, den skal ikke slibes ned. Bare lidt i 
overfladen. Det kan klares på en eftermid-
dag. Så – alt i alt måske en weekend om 
året til vedligeholdelse. Det er ikke noget 
at snakke om.”

TRE MODELLER
Bådebyggeri Bootsjan bygger tre både: 
Lyødingien, Lyøjollen – som ses på bille-
derne – og Lyøkutteren.

LYØDINGIEN
Den mindste, Lyødingien, har en længde 
på fire meter og en bredde på 1,55. Den 
stikker mellem 15 centimeter og 0,8 me-
ter. Vægten ligger på ca. 125 kilo.

Den kan f.eks. anvendes som bibåd, 
robåd, fiskebåd, til badning og picknic.

Der findes to forskellige sejlvarianter: 
en med Luggersejl og en med Sprietsejl.

Prisen ligger på 105.000 kroner.

LYØJOLLEN
Den mellemste, Lyøjollen, er 5 meter lang 
og 1,86 meter bred. Den stikker mellem 
25 og 90 centimeter og vejer 250 kilo. 
Jollen er storebror til dingien og forener 
dingiens kvaliteter med større hastighed, 
rummelighed og sødygtighed. Ligesom lil-
lebroren er den ret slank og egner sig der-
med fint til roning. Med sit svingsværd af 
rustrit stål i den lukkede sværdkasse ligger 
den meget stabilt i vandet. Riggen er med 
sit store sejl med høj gaffel og fok nemt at 
betjene og hurtigt opstillet.

Prisen ligger på 265.000 kroner.

LYØKUTTEREN
Endelig er der Lyøkutteren, der har den 
danske Læsøjolle som forbillede. Den har 
en længde på 6 meter og en bredde på 
2,25 meter.  Den stikker mellem 0,5 og 
1,25 meter og vejer 950 kilo. På grund 
af den ringe dybgang er den velegnet til 
sejlads i lave strandområder og også til at 
lægge til på stranden. For at krydse højt 
mod vinden er der indbygget sværdkasse 
og et svingsværd i rustfrit stål. Leveres 
med elektromotor eller langsomtgående 
1-cylinder.

Prisen ligger på 360.000 kroner. õ
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Jan Vogt holder fast i gamle traditioner og høj kvalitet
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Susi
og Skrønemusee t

Man kan godt besøge Lyø uden at besøge Susi og 
Skrønemuseet. Men det ville absolut være en fejl, for 
man skal rejse langt for at møde så varm og indlevende 
en fortæller, der gæstfrit åbner sin stue og sit liv for alle, 
der har lyst til at lytte til en god historie.

Og der er masser at lægge ører til, for 
Susi har levet et langt liv og fulgt godt 
med, når der blev fortalt historier på 
øerne, og hun er en sand mester i at gen-
fortælle historierne.

Susi Hansen og Lyø Skrønemuseum har 
til huse på Kærlighedsstien 1, der ligger 
godt 500 meter fra færgelejet med skilte, 
der viser vej. Udenpå ser det meget nor-
malt ud, men går man indenfor, bevæger 
man sig ind i en forunderlig verden med 
muslinger, konkylier, tapa-mønstre, skild-
paddeskjold, solsorteæg, kvindemalerier, 
marsvinekranier, fisketænder, skibshunde, 
indonesiske musikinstrumenter, skygge-
dukker og meget, meget mere. 

HISTORIEN OM ANE
En af Susis mest populære skrøner handler 
om Ane, der for 400 år siden var en meget 
populær kvinde på Lyø – så populær, at 
præsten følte sig truet og derfor sagde, 
at Ane var en heks. Dengang brændte 
man hekse, og man gjorde, hvad præ-
sten sagde – så Ane blev brændt på bålet, 
selvom de fleste inderst inde godt vidste, 
at Ane ikke var en heks. 

Bagefter var beboerne plaget af skyld-
følelse og prøvede derfor at slippe af med 
Anes forbrændte knoglerester, der lå til-
bage og mindede dem om deres uger-
ning. Men uanset hvor langt de kastede 
knogleresterne ud i havet, så blev de ved 
med at skylle ind på kysten igen. Til sidst 
bar man knoglerne ud på Lyø Rev og be-
gravede dem og skyldfølelsen under en 
stor sten. Og der ligger de den dag i dag.

EN FABELAGTIG FORTÆLLER
Susis øjne lyser, når hun fortæller sine 
skrøner, mens hænderne tegner mønstre 

i luften for at understrege pointerne. Sæl-
somme fortællinger fra Lyø og andre af 
verdens små øer. Og hun slår gerne over 
i engelsk, tysk eller sønderjysk, hvis der er 
behov for det.

”Det er somme tider de særeste origi-
naler, der finder på at flytte ud på en ø. Jeg 
selv kom hertil for 40 år siden. Sammen 
med min mand, Viggo, der sejlede som 
styrmand, og vores to piger.”

TIL SØS
”Jeg havde været radiotelegrafist i mine 
unge dage – jeg ville gerne ud at se ver-
den. Men så mødte jeg Viggo, der gik på 
navigationsskole i Svendborg. Vi blev gift, 
fik to piger og slog os ned i Svendborg,” 
fortæller Susi.

”Jeg blev uddannet på seminariet, men 
jeg havde ikke den store lyst til at være 
lærer. En gang jeg var ude at sejle med 
min mand, lagde vi til på Nolsø – en ø 
på Færøerne. Den blev jeg meget fascine-
ret af, den var så smuk – og jeg foreslog 
Viggo, at vi skulle flytte til øen. Men min 
mand havde sejlet meget og kendte vejret 
godt: “Ja, her omkring midsommer er her 
dejligt, men det er der altså ikke resten 
af året.”

LYØ
”Hjemme i Svendborg havde vi en båd, 
som vi sejlede rundt i Det Sydfynske Øhav 
med. Vi så os om på øerne og blev enige 
om, at vi nok godt kunne finde en ø, der 
lå lidt tættere på end Nolsø. Og så beslut-
tede vi at flytte til Lyø.”

”Jeg fik en række småjob på øen alle-
rede fra begyndelsen, og på den måde 
fik jeg hurtigt forståelse for, hvad det vil 
sige at bo på en ø. Mit første job var som 
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En fremragende fortæller



reservepost, og derfor lærte jeg hurtigt 
folk at kende. Dengang var der post-
kontor, en lille bank og et bibliotek. Det 
er vildt, hvad vi havde dengang. Der var 
selvfølgelig også en skole. Det var et rigtig 
velfungerende kernesamfund. Vi var nok 
en 200 beboere dengang. I dag er vi 86”, 
fortæller Susi.

GODT LIV
”Det var et godt liv. Vi fik en lille ny, og bør-
nene voksede op i ro og fred. Jeg kommer 
selv fra Als, og det mindede lidt om den 
barndom, jeg selv havde haft.”

”Mine børn havde heste, og når he-
stene engang imellem skulle ind til fast-
landet for at få nye sko eller noget andet, 
så skulle vi selv stå og holde hestene un-
dervejs på færgen, og når bønderne skulle 
have nogle kreaturer med, så skulle de selv 

lave en lille indhegning til kreaturerne – 
det var mere primitivt dengang. Det var 
nok i starten af 80’erne.”

TRÆSKOFÆRGEN
Da snakken falder på færgen, kommer Susi 
i tanke om en anden skrøne fra dengang i 
80’erne, hvor færgen hed Faaborg I, men 
i folkemunde var kendt som Træskofær-
gen – med henvisning til færgens silhuet 
og det fodtøj, mange af passagererne bar.

”En isvinter havde besætningen fundet 
ud af, at det var rigtig smart for Træsko-
færgen at sejlede lige efter Geltingfærgen 
(en stor færge, der dengang sejlede mel-
lem Faaborg og Gelting i Tyskland), for den 
kunne jo klare isen meget bedre. Men så 
var der altså en dag, hvor færgen nåede 
halvvejs til Ærø, inden besætningen opda-

gede, at de for længst skulle have drejet til 
styrbord mod Lyø.”

LYØ SØFARTSMUSEUM
Susi fulgte straks op med endnu en færge-
historie, men den venter vi lige med indtil 
sidst. For hvor kom ideen til et skrønemu-
seum fra?

”Min mand og jeg startede et søfarts-
museum sammen med alle de, ting vi 
havde bragt hjem ude fra verden og de syv 
have. Men da Viggo døde i 2016, kunne 
jeg ikke beholde museet, for jeg vidste 
ikke nok om skibe, hvordan man riggede 
dem og så videre. Skibsmodellerne og alle 
de maritime genstande blev derfor overgi-
vet til Marstal Søfartsmuseum.”

Ø
fæ

rg
en

26 / Ø-FÆRGERNE / NOVEMBER 2022

Susis stue emmer af hygge og personlighed



Lyø
Lyø er en 6 kvadratkilometer 
stor ø i Det Sydfynske Øhav 
med 86 beboere. I lavsæsonen 
en stille ø, mens højsæsonen 
byder på godt 60.000 
turister. Der er flere spiseste-
der og overnatningsmuligheder 
på øen om sommeren.

Som de andre øer i øhavet er Lyø en land-
brugsø, og der er flere aktive landbrug på 
øen. Skolen er nedlagt, men det er købman-
den ikke.

Lyø har et meget rigt dyreliv og gode mu-
ligheder for lystfiskeri.

Øens forhistorie er barsk. Befolkningen 
uddøde i 1500-tallet – ofre for epidemier 
og plyndringer. Genbefolket af 24 familier 
beordret til Lyø af en godsejer, der opførte 24 
fæstegårde rundt om gadekæret. Mønsteret 
består den dag i dag.

LANGT REV
Mod Fyn strækker et meget langt rev sig ud 
fra øens nordspids.

Øen er ligesom Avernakø en del af Geo-
park Det Sydfynske Øhav, der aspirerer til at 
blive en UNESCO Global Geopark. õ

SKRØNEMUSEET
”Så sagde mine børn, at de syntes, jeg skulle blive 
ved med at fortælle historier, for det var jeg så god 
til,” smiler Susi.

På den måde opstod ideen til Skrønemuseet, som 
hun har drevet lige siden – med tilhørende drivtøm-
merværksted, hvorfra der sælges drivtømmer, post-
kort og kloge sten. 

EN FIN ÆLDRE DAME
Og så er der lige den færgehistorie, vi gemte. Den 
handler om en fin ældre dame fra diplomatiet, der 
efter sin pensionering slog sig ned i sit sommerhus 
på Avernakø.

”Hun var altid ulasteligt klædt i mørkeblå uld, al-
drig var der et støvgran på hendes nydelige klæder. 
Hun sad om bord på Træskofærgen og nød udsigten 
over vandet eller læste i nogle engelske magasiner. 
En myndig dame, der med sin stilfærdige optræden 
fik det mest velopdragne frem i såvel uvorne skole-
børn som ærværdige bønder. Men en ældre matrone 
fra Avernakø, der muligvis befandt sig et par trin 
længere nede af den sociale rangstige, lod sig nu ikke 
dupere. Hun kom højlydt stønnende ind i salonen, 
smed sine tasker og poser over hele sofaen og satte 
sig bred og mægtig med de enorme bryster rettet 
direkte mod den forhenværende diplomat, hvorefter 
hun tændte sig en ordentlig cigar. Matronen forstod 
øjensynlig ikke diplomatens pæne henstillinger om 
at indstille rygningen, hvorfor den mørkeblå uldne 
nydelighed straks indfandt sig på broen: ”Kaptajn 
Thiesen, jeg vil gerne klage over servicen om bord.” 
Skipperen havde jo luret, hvad der kunne være år-
sagen og ville helst ikke rodes ind i klammeri med 
øboerne, så han afleverede et svar, der var diplo-
matiet værdigt: ”Det kan De desværre ikke.” Den 
tidligere diplomat var lamslået – ”Kan jeg ikke klage 
over servicen om bord?” – ”Nej, det er korrekt – vi 
har nemlig ingen service om bord.”

IKKE EN SKRØNE
Hvis du har lyst til at se et billede af den gamle 
Træskofærge, så kan du slå om på bagsiden af dette 
magasin, hvor vi viser et fint billede af færgen. Og 
det er ikke en skrøne. õ
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Hvis der er noget, du er utilfreds med på færgen, så hjælper det i fremtiden ikke at klage til kaptaj-
nen. For han er måske slet ikke med om bord. Dette og andre mulige fremtidsscenarier er på tegnebrættet 
i det kommende test- og videnscenter for maritim autonomi i Svendborg – MARS.
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g nej. MARS refererer ikke 
til planeten af samme navn, 
men er en sammentrækning 
af Maritime Autonomus Relia-

ble Systems, eller populært sagt – robot-
skibe. Centret, der placeres ved Svendborg 
Havn og åbner i sommeren 2023, skal 
samle virksomheder, forskere og uddan-
nelser om udvikling af maritim autonomi 
og fremtidens tech-parate maritime ar-
bejdskraft.

Visionen er at skabe et knudepunkt 
for test og udvikling af autonom kystnær 
skibsfart af international kaliber omkring 
Sydfyn og Det Sydfynske Øhav. Centeret 
skal styrke Det Blå Danmark internationalt 
som foregangsland for autonom, kystnær 
skibsfart.

I Svendborg får Danmark et dedikeret 
område, hvor virksomheder fra ind- og 
udland, studerende og forskere kan teste, 
demonstrere og udvikle ny teknologi til 
fremtidens autonome maritime drift og 
operationer. 

REALISTISK PROJEKT
”Svendborg Kommune er gået ind i projek-
tet, fordi vi tror, at det er et realistisk pro-
jekt, der skaber nogle løsninger, der kan 
komme færgefarten til gavn. Det er også 
derfor, vi har valgt at tilbyde vores færger 
som testplatforme,” siger Søren Bach-Han-
sen, erhvervschef i Svendborg Kommune.

Når man taler om autonome skibe, 
handler det så om skibe uden besæt-
ning om bord?

”Vi ser ikke for os, at der sejler en fuld-
stændig autonom færge rundt i kystnært 
farvand. Det, vi forestiller os, er en færge, 
der har en autonomi-understøttelse, som 
gør, at den sejler mere miljøvenligt, om-

O

Svendborg 
går all-in på 
robotskibe

Foto: Kongsberg
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kostningseffektivt og sikkert,” siger Søren 
Bach-Hansen,

”Et eksempel kunne f.eks. være, at man 
udvikler en automatik, der gør, at færgen 
kan lægge til selv. De fleste skader sker i 
dag i forbindelse med, at færgerne anløber 
færgelejet.”

STYRKER DET BLÅ DANMARK
Hos Danske Maritime, der repræsenterer 
de danske værfter og udstyrsproducen-
ter, hilser man MARS velkommen og ser 
projektet som en værdifuld investering i 
branchens konkurrenceevne.

”Branchen får et åbent, skræddersyet 
laboratorie på havet, hvor den fremover 
kan teste og demonstrere nye teknologier 
i virkelighedstro omgivelser her i landet. 
Det er et stærkt praksisnært supplement 
til forskningen, og det vil styrke Det Blå 
Danmarks innovationskraft og skabe nye 
eksportmuligheder,” siger Valdemar Eh-
lers, teknisk chef, Danske Maritime.

”Det betyder utrolig meget for os at 
være en aktiv del af projektet. Vi har et 
erklæret mål om at være med helt fremme, 
når det gælder udviklingen af den mari-
time transport i forhold til såvel grønnere 
fremdrivningsløsninger som teknologi og 
autonom drift af f.eks. færger. Fremtiden 
vil i langt højere grad være grøn og auto-
nom, og med deltagelse i projektet sikrer 
vi os, at vi er med helt fremme og leverer, 
hvad vores kunder efterspørger nu og i en 
meget nær fremtid,” siger Tejs Beltov, CEO, 
Søby Værft.

 

FØRSTE FASE
I første fase etableres digital og fysisk te-
stinfrastruktur inklusiv nye testfartøjer, og 
indsamling af en lang række data som om-
rådedata og navigationsdata påbegyndes. 

Netop infrastruktur og data skal danne 
grundlag for projektets fremtidige demon-
strationsprojekter og stilles til rådighed for 
forskning og undervisning. 

På sigt vil MARS på tværs af uddannel-
sesinstitutioner, virksomheder samt Svend-
borg, Ærø og Fåborg-Midtfyn kommuner 
også være platform for demonstrations-
projekter med fokus på test og udvikling 
af nye maritime teknologier. 

MISSION CONTROL CENTER
En af projektets første milepæle bliver 
etablering af testinfrastruktur i og omkring 
Det Sydfynske Øhav og et Mission Control 
Center på land. 

Blandt centrets hovedaktiviteter kan næv-
nes: 
•  Opsætning af fysisk og digital infra-

struktur til autonom testsejlads
•  Etablering af testområde til autonome 

testsejladser
• Opsamling af områdedata
•  Afdækning af fremtidige kompetence-

behov for sejlads med autonome fartø-
jer

•  Anvendelse af data i undervisning og 
forskning

SIMAC – Svendborg International Ma-
ritime Academy – er Lead-partner på 

projektet. Skolen er lige nu i gang med 
at opføre nye bygninger ved Nordre Kaj i 
Svendborg med en maritim erhvervspark 
som nærmeste nabo.

MANGE PARTNERE
Ud over SIMAC tæller partnerne: Færgese-
kretariatet, Marstal Navigationsskole, SDU, 
Geodatastyrelsen, Svendborg Kommune, 
Ærø Kommune, Faaborg-Midtfyn Kom-
mune, Automation Lab, Dana Dynamics, 
TUCO og Lorenz Technology.  

MARS er en del af Danmarks nye er-
hvervsfyrtårn for robotter og fremtidens 
automation – NextGen Robotics – der byg-
ger bro mellem det maritime og robot- og 
dronebranchen på Fyn og skal medvirke til 
at skabe et nyt erhvervseventyr.

MARS er finansieret af EU’s REACT-mid-
ler, der er bevilliget af Danmarks Erhvervs-
fremme. õ
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Testsejlads Svendborg



”Vores vigtigste mål er at sikre gode 
rammevilkår, der gør det muligt at leve et 
helårsliv på småøerne. Det er vigtigt både 
med bosætning, erhvervsudvikling, basal 
service, færger, ældrepleje, børnepasning, 
skolegang og turisme. Listen er lang, vi 
favner bredt,” siger Kirsten Sydendal.

I juni blev hun valgt til formand for 
Sammenslutningen. Det skete uden mod-
kandidater ved foreningens generalfor-
samling, der i år var henlagt til Fur. Kirsten 
Sydendal, der inden valget til formand var 
næstformand et enkelt år, efterfølger Dor-
the Winther, der var formand i 12 år og 
bestyrelsesmedlem i 21 år.

”Jeg vil gerne videreføre det gode ar-
bejde, Dorthe Winther og de andre for-
mænd før hende har stået for,” siger Kir-
sten Sydendal. 

”Jeg venter med at sætte nye ting i 
søen, indtil jeg lige er landet – det er altid 
en god ide at stikke en finger i jorden. Der-
for vil jeg bruge min første tid på at lytte 
og lære. Der kommer hele tiden nye sager 

rullende imod os, og tiderne ændrer sig 
også, så alene ud fra den præmis regner 
jeg bestemt med, at den måde, vi arbejder 
på i fremtiden i ø-sammenslutningen, vil 
udvikle og ændre sig.”

De øer, der er medlem af Sammenslut-
ningen af Danske Småøer, er kendetegnet 
ved, at de ikke er selvstændige kommuner, 
har færre end 1.200 beboere og er uden 
broforbindelse til fastlandet. 

Småøerne har stor politisk bevågenhed 
og har som noget helt særligt deres eget 
underudvalg i Folketinget – Udvalget for 
Småøer – hvor repræsentanter for øerne 
2-3 gange om året mødes med repræsen-
tanter fra Folketingets partier.

Ville det ikke være billigere for samfun-
det, hvis I flyttede ind til byerne, og vi 
udlagde øerne til naturområder?

”Jo, men det ville også være meget billi-
gere for samfundet, hvis man lukkede Det 
Kongelige Teater eller nogle uddannelser. 
Men der er jo ting, vi har vedtaget er vig-Kirsten Sydendal er født og opvokset 

på Fejø

Småøerne               er en 
del af vores kulturar v

Kirsten Sydendal er nyvalgt 
formand for Sammenslut-
ningen af Danske Småøer, 
en forening der tæller 27 af 
de mindste danske øer. Sam-
menslutningen fungerer som 
øernes talerør og er hø-
ringsberettiget i en lang række 
sammenhænge. 
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tige for Danmark, og dem vil vi gerne be-
vare, dem vil vi gerne udvikle. Og der er jo 
bred politisk vilje til, at de danske småøer 
skal fortsætte med at være det, de er i dag, 
for alle de mennesker, de er noget for.”

”Jeg tror ikke, at der ville være småøer 
i dag, hvis det hele blev gjort op i et reg-
neark. Men rent menneskeligt og mentalt 
vil jeg mene, at øerne giver et overskud 
på bundlinjen.”

”Øerne har ikke kun værdi for dem, 
der bor der, men for hele Danmark. De 
er en del af vores kulturarv,” slår Kirsten 
Sydendal fast.

Hvad er det, der er så godt ved at bo 
på en lille ø?
”Der er selvfølgelig naturen og roen, og så 
er der ikke mindst de mennesker, der bor 
på småøerne. Jeg synes, de er noget helt 
særligt. De har selvfølgelig syn for deres 
eget liv, men også for fællesskabet – er 
gode til at stå sammen og være en kraft-
fuld enhed, når der er udfordringer, men 
også når man skal fejre noget,” siger Kir-
sten Sydendal.

”Der er en god nysgerrighed og åben-
hed mellem mennesker på en ø. Man går 
ikke så meget op i, hvilken uddannelse 
man har, hvor langt man er nået, eller hvor 
mange penge man har tjent – på en ø ser 
du din nabo på en anden måde. Man ser 
på, hvad de bidrager til fællesskabet med.”

”Hvis resten af samfundet så ud lige-
som på øerne, ville samfundet se meget 
anderledes ud. Så ville der ikke være brug 
for så mange hjælpeforanstaltninger, der 
ville ikke være så mange, der gik ned med 
stress og depression. Der er en anden in-
teresse og omsorg for hinanden på øerne, 
og det bringer en masse godt med sig.”
 
Vil I gerne have, at der flytter flere til 
øerne, eller er I dem, I gerne vil være?
”Jeg tror ikke, at jeg kender nogen øer, 
hvor man ikke gerne vil være flere. Vi er 
groft sagt to grupper på øerne – de fast-
boende og deltids-øboere. Mange af de 
fastboende er startet som deltids-øboer, så 

de er et vigtigt led i kæden. Men samtidig 
vil vi rigtig gerne være flere, der bor fast 
på øerne.”

”Jeg er meget optaget af, hvordan vi 
kan få flere boliger til dem, der gerne vil 
flytte ud på øerne. Vi oplever, at der ikke 
er boliger nok på nogle øer. Det kan være 
svært at købe en bolig, måske fordi den er 
for dyr, hvis man er en ung børnefamilie,” 
siger Kirsten Sydendal.

”De, der er over 50 år, har måske flere 
penge og mulighed for at købe et hus som 
flexbolig. Det kan godt true udviklingen for 
de børnefamilier, vi også gerne vil have til 
øerne. Hvis vi kunne få nogle lejeboliger, 
så tror jeg, der er mange fra storbyerne, 
der gerne ville prøve kræfter med et øliv. 
Måske bare for en periode, men det er 
også fint.”

Færgerne spiller en stor rolle for be-
boerne på småøerne. De er beboernes 
livsnerve, og god færgebetjening står højt 
på prioriteringslisten. Her kommer Færge-
sekretariatet ind i billedet.

”Jeg synes, vi har et rigtig godt forhold 
til Færgesekretariatet, og føler, at de er 
med til at tale vores sag på steder, hvor 
vi ikke kommer til daglig – f.eks. i Kom-
munernes Landsforening,” siger Kirsten 
Sydendal.

”Jeg er sikker på, at det har gavnet 
småøerne, at Færgesekretariatet findes. 
Der har været en god dialog inden min 
tid, og det håber jeg vil fortsætte. Jeg er 
også meget positiv overfor Færgenavigatø-
ruddannelsen – det ville være dejligt, hvis 
flere af de ansatte på færgerne kom fra 
eller boede på øerne.” õ

På kortet kan du se hvilke øer, der er 
med i Sammenslutningen

”Hvis resten af samfundet så ud ligesom 
på øerne, ville samfundet se meget anderle-
des ud. Så ville der ikke være brug for så man-
ge hjælpeforanstaltninger,  
siger Kirsten Sydendal 
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Efteruddannelse

Turismefremme 

På efteruddannelsessiden udbydes kurser i service og be-
tjening af passagerer, sejladsoptimering gennem simula-
tortræning samt introduktionskurser i eldrift af færger som 
forberedelse 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 Landdistrikternes Fællesråd. Færgesekretariatet 
støtter op omkring Ø-hop projekter i forskellige dele af landet. 
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 etableret en særlig forsøgsordning/færgenavigatør- 
uddannelse rettet imod de mindre indenlandske færger. Ud-
dannelsen skal evalueres primo 2023, og der satses på, at 
optag til uddannelsen kan gennemføres til sommer 

Uddannelse

Status 
for Færgesekretariatets arbejde

De overordnede mål for Færgesekretariatet 

er optimering af sejladsen til de danske øer, 

etablering af netværk mellem kommuner 

med øer og at skabe værdi med færgen.

Der er indgået en række 
rammeaftaler om:

- søforsikring 
- skibsmaling 
- brændstof 
- smøreolier
- rednings- og brandudstyr 
- bookingsystemer 
- vikarordning
- efteruddannelse 
- teknisk assistance 
- juridisk rådgivning

- uniformer/arbejds-
 beklædning
- sikkerhedslejdere i havne
- innovationspartnerskab  
 om nye grønne færger
- arbejdsmiljøfremme
- indkøb af skibsudstyr
- aptering- og interiør-
 opgradering

Der ses løbende på nye af-
talemuligheder, herunder 
aktuelt på udvidelse af for-
sikringsordningerne

Fælles indkøb

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

Der er udarbejdet et design, og garantiforhold er sikret 
i forhold til staten. En endelig operativ introduktion af af-
løserkonceptet 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 standardfærger.

Afløserfærge 

STATUS& 

Medlems-

TILBUD
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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 Lande-
vejsprincip. En evalueringsrapport udarbejdet af Indenrigs-
ministeriet viser klart, at Landevejsprincippet er en ordning, 
der virker positivt på alle parametre. 

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 bureaukratiske og fordyrende regler, som 
er mere traditionsbestemte end behovsdrevne i den danske 
indenrigs 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.  

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 har rådgivet medlemmerne 
om ansøgningsmuligheder mv. Senest 
er der igangsat et projekt med må-
ling af færgernes miljømæssige udslip 
sammen med Aarhus Universitet.

Kommunalt færge-
samarbejde 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, herunder særlig eldrift.

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



Flere af de skoler, der tilbyder brandkurser – heriblandt 
Fiskeriskolen i Thyborøn og RelyOn Nutec – kan nu 
tilbyde genopfriskningskurser til brandcertifikat, 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.

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.

Der er indgået en partnerskabsaftale med OMT og PensionDan-
mark om udvikling af mere standardiserede, grønne færger til 
medlemmerne. Forhandlinger pågår med en række kommuner 
om udfyldelsen af denne aftale, ligesom der via Færgesekre-
tariatet rådgives om støtte fra Transportministeriets grønne 
færgepuljer. De første værftskontrakter til nye grønne elfærger 
forventes i løbet af godt og vel et års tid.

Fortroligheds-
hensyn omkring 
priser mv. gør, at 
Færgesekretaria-
tets rammeafta-
ler kun er omtalt 
i mere generelle 
vendinger. Afta-
lerne er som ud-
gangspunkt for-
trolige i forhold 
til tredjemand; 
kontakt sekreta-
riatet i tvivlstil-
fælde.
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Brandkursus 
uden røgdykning

Innovationspartnerskab
STATUS& 

Medlems-

TILBUD
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GENNEMGANG AF FORSIKRINGER
Forsikringsrådgiverfirmaet Edge Den-
mark gennemgår gerne medlemmernes 
forsikringsaftaler på færgeområdet med 
henblik på modernisering og optimering.

Status er, at næsten alle færgekom-
muner har valgt at benytte Færgesekreta-
riatets medlemstilbud om forsikringstjek, 
og at de gennemsnitlige præmiebespa-
relser har været ret betydelige.

Desuden er nye dækningsmulighe-
der introduceret: Udvidet erstatning 
ved totalforlis og dækning for udgifter 
til afløserfærge/lejer ved havari. Der ses 
aktuelt på godsbefordringsbestemmelser 
samt forsikringsvilkår i forbindelse med 
værftsophold.

TEKNISK RÅDGIVNING
Færgesekretariatets konsulenter har ud-
arbejdet en række rapporter om forskel-
lige tiltag til optimering af driften. Der 
gennemføres testforsøg med “real-ti-
me”-overvågning af energiforbrug, og 
der er lavet konkrete forslag til introduk-
tion af batteridrift 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-
investeringer.

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

Der afholdes aktuelt kurser i kunde-
service, energioptimeret sejlads samt el-
driftsforberedelse.

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 ud-
formning af en mere permanent ordning. 

VIKARORDNING
Der er oprettet en særlig afløser-/vi-
karordning 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 nyhedsmateri-
ale. 
Færgesekretariatets faste fotograf til-
byder film bl.a. med droneoptagelser, 
ligesom der kan optages podcast-udsen-
delser.

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.

SHIPBROKERS
Samarbejdsaftale med Krisale Shipbro-
kers om teknisk rådgivning samt ved køb/
salg/leje af tonnage.

JURIDISK RÅDGIVNING / HØ-
RINGSSVAR
Der er indgået en aftale med advokat-
firmaet DLA Piper om juridisk bistand 
inden for færgerelaterede spørgsmål og 
om fælles 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 lyskilder 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. 

Desuden indkøb af brandservice fra 
VIKING Life-Saving Equipment. õ

Ø-FÆRGERNE / NOVEMBER 2022 / 35

STATUS& 
Medlems-
TILBUD

Medlemstilbud

ST
A

T
U

S
 &

 M
E

D
L

E
M

ST
IL

B
U

D



med ege t særpræg på Limfjorden
Færgerederier 
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med ege t særpræg på Limfjorden
Færgerederier 

e to dieseldrevne stålfærger har transporteret 
bilisterne på genvejsoverfarten mellem Hals 
og Egense siden 50’erne. Succesen for ruten 
og besparelserne for bilisterne er til at for-

stå. Sidstnævnte slipper for at skulle køre den lange vej 
udenom via Aalborg. 

Begge færger står nu foran en udskiftning og erstattes 
af en elfærge. Beslutningen er taget, og anlægssummen 
skulle være på plads. Foruden den nye elfærge skal lejerne 
i henholdsvis Hals og Egense ombygges til den nye færge. 
Fartøjet bliver større end de nuværende to, der frekvente-
rer den østlige del af Limfjorden. 

Der er nu fra Transportministeriets grønne pulje kom-
met en endelig økonomisk bevilling til projekterne.

ELFÆRGE TIL HALS EGENSE
Elfærgen til Hals-Egense vil være af typen dobbeltender.

”Allerede for nuværende er vi foran sidste års pax-tal 
på over 200.000 personer og 100.000 køretøjer. Øko-
nomisk bærer overfarten sig selv,“ fortæller overfartschef 
Johannes Jørgensen. På Vendsyssel-siden af det nordjyske 
opland bag Hals finder man et af Danmarks helt store 
sommerhusområder med mange turister fra bl.a. Norge, 
Sverige og ikke mindst Tyskland.

Det samme gør sig gældende syd for Egense i Himmer-
land, der via købmanden Lars Larsen, Jysk, blev kendt for 
sine professionelle og enestående golfbaner.

Forskellighederne er synlige og mærk-
bare for de tre færgerederier, der frekvente-
rer overfarterne på Limfjorden mellem Venø 
og fastlandet Kleppen nord for Struer, samt 
bindeleddet mellem Fur og Branden Havn 
på fastlandet. Den overfart sejles af Skive 
Kommunes Fursund Færgerederi. Derud-
over er Aalborg Kommune reder og ansvarlig 
for sine to forbindelser: Ø-færgen mellem 
Egholm umiddelbart vest for den nordjy-
ske metropol samt genvejsfærgen mellem 
Hals-Egense ved Limfjordens udmunding i 
Aalborg Bugt.

Af Jens Nørgaard

Mange tunge landbrugsmaskiner 
benytter færgen til og fra Egholm

D



DESIGNET TIL NY GENVEJSFÆRGE 
KLAR
Trods corona-pandemien og flere nedluk-
ninger i Danmark, så er turisterne på vej til-
bage igen til glæde for lokalbefolkningen, 
der lever af at betjene turister med flere.

Ifølge overfartschefen Johannes Jør-
gensen vil der gå tre år, før de nye tider 
med færger etc. sejler Limfjordens vande 
tyndt. Designet til færgerne på Egholm og 
Hals-Egense ligger for så vidt klar. Nybyg-
ningerne suppleres af eksisterende færger 
uanset elfærgens større kapacitet mellem 
Hals og Egense, hvor vogndækket kan 
rumme 26 køretøjer. Det giver et betyde-
ligt løft til overfarten, der går op fra de 
nuværende 10 biler pr. tur.

Færgen ”Hals-Egense” er bygget på 
det daværende Aalborg Værft. ”Egense” 

derimod er bygget i det svenske og udsty-
ret med Vos Schneider-propeller – frem-
drifts- og styresystemer – som blev mere 
end udbredt i bl.a. Tyskland og Holland. I 
Tyskland var det især bjergnings- og slæ-
bebådskonglomeratet Bugsér i Hamborg, 
der gik foran. I dag sværger alle operatører 
inklusive færgeselskaber som Limfjordfær-
gerne, at de gør brug af Vos Schneider-op-
findelsen.

HJÆLP AT FÅ PÅ ÆRØ
Færgesekretariatet på Ærø står klar med 
råd og dåd for de selskaber, der udgør 
medlemskabet. Det skal være skibe, der 
er ”boom”-stærke fra starten, og som kan 
klare op til 60-70 dobbeltture pr. døgn.

Derudover søger vi hjælp til indgåelse 
af serviceaftaler og forsikringer. Det har 

været en stor force, at sekretariatet lagde 
sig i spidsen for færgeuddannelsen sam-
men med Marstal Navigationsskole. Det 
har ført til et blomstrende samarbejde for 
os i forhold til uddannelsen og til finde de 
rette praktikanter/talenter. Her oplever vi 
en fortsat tilstrømning blandt kvinder som 
mænd. 

Desværre må vi indrømme, at forståel-
sen ikke altid er helt den samme hos myn-
dighederne. Skal vi bevare optimismen og 
glæden ved færgenavigatøruddannelsen, 
så skal der bakkes op.

“Det har vist sig i alle henseender, at de 
unge har flair for det maritime erhverv,” 
fortsætter overfartschef Johannes Jørgen-
sen. “Vi har netop haft to i praktik. Den 
ene begyndte ved nytårstid og sluttede i 
juli.” õ
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“Det har vist sig i alle henseender, at de 
unge har flair for det maritime erhverv,” 
fortsætter overfartschef Johannes 
Jørgensen. 
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Erhvervsminister Simon Kollerup har bedt Søfartsstyrelsen om at igang-
sætte en undersøgelse af arbejdsforholdene om bord på skibe, 
der sejler under danske flag – herunder også de danske færger. Formålet 
er at få belyst udbredelsen af chikane og mobning.

Undersøgelse af 
chikane og mobning 
på danske skibe

ndersøgelsen kommer efter, 
at der i medierne har været 
historier, der indikerer, at der 
nogle steder er udfordringer 
med arbejdsforholdene. Ifølge 

svenske undersøgelser udsættes især kvin-
delige ansatte til søs for mobning, seksuel 
chikane eller anden form for uønsket op-
mærksomhed.

”Mobning og seksuel chikane på en-
hver arbejdsplads – herunder danske skibe 
– er helt uacceptabelt. De historier, som 
har været fremme for nylig, er helt forfær-
delige og har gjort et stort indtryk på mig. 
Derfor beder jeg nu om en undersøgelse, 
som skal belyse, hvor udbredt chikane og 
mobning er på danske skibe i dag,” siger 
erhvervsminister Simon Kollerup.

”Vi kan ikke leve med, at kvinder og 
mænd ansat i danske virksomheder skal 
være udsat for krænkende opførsel, når de 
går på arbejde, hvad enten det er til lands 
eller vands,” siger ministeren.

ALLE SØFARENDE
Undersøgelsen omfatter både danske og 
udenlandske søfarende og skal tilrettelæg-
ges, så der kan dannes et repræsentativt 
billede af karakteren og omfanget af chi-
kane og mobning på danske skibe. 

Der skal tages højde for, at chikane og 
mobning kan omfatte seksuel chikane, 
racisme, diskrimination på baggrund af 
religion, kulturel baggrund, seksuel orien-
tering mm. 

Undersøgelsen skal designes og gen-
nemføres under hensyn til, at der er 
forskellige segmenter i den danske han-
delsflåde, herunder langfart (internatio-
nal sejlads med rejser af flere dages el-
ler ugers varighed), nærfart (national og 
international fart med hyppige og korte 
rejser), offshore-sektoren (sejlads til og 
fra boreplatforme samt længere ophold 
ved boreplatforme, vindmøllerparker og 
lignende) samt færge- og passagerfart. 

FÆRGE- OG PASSAGERFART
På baggrund af input fra parterne inden 
for færge- og passagerfart skal undersø-
gelsen også belyse chikane og mobning 
fra passagerer, der også kan udgøre et 

problem for det psykiske arbejdsmiljø på 
skibene.

Der er nedsat en følgegruppe, som lø-
bende vil blive involveret, og som består 
af repræsentanter fra: Danske Rederier, 
Metal Maritime, Maskinmesterenes For-
ening, 3F Sømændene, Lederne Søfart, 
KL, FOA, Småøernes Færgeselskaber og 
Færgesekretariatet.

Undersøgelsen var forventes afsluttet 
ved udgangen af 2022, men bliver forsin-
ket på grund af folketingsvalget. õ
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Færgen blev bygget i Kiel i 1935 og 
sejlede de første år passagersejlads på Ki-
elerfjorden under navnet Anna. I 1955 blev 
den købt af Øernes Dampskibsselskab, der 
indsatte den på ruten mellem Faaborg, Lyø 
og Avernakø den 26. maj 1955.

Herefter sejlede færgen – der i folke-
munde fik øgenavnet Træskofærgen med 
henvisning til færgens særprægede design 
og mange passagerers foretrukne fodtøj 
– i mere end 35 år på ruten, med sidste 

afgang den 4. december 1990, hvor M/F 
Faaborg II tog over.

I de 35 år på ruten skete der ikke de 
store forandringer om bord på færgen 
bortset fra i 1963, hvor den fik ny motor 
og blev forlænget med seks meter.

Det var en stærk færge, der klarede 
sig godt gennem al slags vejr. Dog hu-
sker gamle passagerer, at der godt kunne 
komme nogle små sprængninger i skro-
get, når den sejlede i is. Men det klarede 
maskinmesteren hurtigt – han snittede en 

pind i den rigtige størrelse til med sin lom-
mekniv og bankede den i hullet. Så var det 
problem løst.

Fra pensioneringen i december 1990 
lå færgen hen i fire år, inden den i 1994 
fandt en ny ejer, der byggede den om til 
husbåd. Trods sin efterhånden høje alder 
findes færgen stadigvæk og fungerer som 
husbåd i Københavns Sydhavn. õ

Tre fotografier af M/F Faaborg, også 
kendt som Træskofærgen. Fotogra-
fierne stammer fra M/S Museet for 
Søfarts store fotosamling 


