
Velbesøgt seminar om ø- og øfærgeturisme
Der var stor deltagelse, 
da Færgesekretariatet 
holdt seminar om ø- og 
ø-færgeturisme den 8. 
september på Femø. 

55 overfartsledere, turistchefer, 
ø-repræsentanter, repræsentanter 
fra Sammenslutningen af Danske 
Småøer og VisitDenmark samt 
journalister lyttede til en lang 
række oplæg. Dagen indeholdt 
også god tid til diskussion og 

brainstorm – og mundede ud i 
en lang række ideer og forslag, 
som de forskellige parter nu kan 
arbejde videre med.

Pakkerejser
Oplægsholderne kom blandt an-
det med gode og konkrete råd og 
opfordringer til samarbejde om 
at sælge tilbuddene på øerne som 
pakkerejser. Det gør det meget 
nemmere både for busselskaber, 
foreninger, familier og andre at 

overskue bookningen.
Fælles markedsføring og fælles 
bookingportal blev også livligt 
diskuteret. 
God service på færgen er en 
vigtig del af en tur til en ø – men 
hvordan sikrer vi, at besætningen 
synes, at det er deres opgave? 
Her ud over var Landevejsprin-
cippet, ø-hop, ø-pas og Land-
distrikt-puljen nogle af dagens 
mange emner.

Landevejsprincippet følges op
- Landevejsprincippet er nu intro-
duceret med billigere billetter til 
ø-færgerne. Færgesekretariatet vil 
søge bedst muligt at følge op på den 
nye ordning for at sikre, at det bliv-
er den forventede succes, så de bil-
ligere billetter også på længere sigt 
sikrer øget trafik med ø-færgerne og 
dermed også øget omsætning ude 
på øerne, siger sekretariatsleder for 

Færgesekretariatet, Jan Fritz Han-
sen:
- Første store tiltag var vores semi-
nar på Femø – hvor ø- og færgetur-
isme var på dagsordenen en hel dag. 
Sammen med de andre parter om-
kring øerne vil vi nu arbejde videre 
med at konkretisere de mange gode 
forslag og føre så mange som mu-
ligt ud i livet.

Der var højt solskin, godt humør, ø-quiz og øl og vand på færgeturen til Femø.

- Efter seminaret følger vi op på de mange 
gode forslag, siger sekretariatsleder for 
Færgesekretariatet, Jan Fritz Hansen.



Vi er den kommune, der har den 
største flåde af øfærger, og vi har 
set frem til indførelse af lande-
vejsprincippet, så det koster det 
samme at bevæge sig af den blå 
landevej, som det koster at bevæge 
sig af den grå.
Der er et kæmpe potentiale på 
øerne; de appellerer til fritid og til 
friluftsliv. 
Samtidig ved både øboerne og vi, 
at prisen for at bo på en ø er, at 
man skal tage færgen. Og at den 
ikke kan sejle i pendulfart, men at 
den skal sejle, så folk kan pendle. 

Prisen skal være i orden, der skal 
være driftssikkerhed, en god 
sejlplan – og der skal være ro om 
færgen, så fremtiden er sikker.
Set fra Lolland Kommune er lande-
vejsprincippet et godt og vigtigt 
initiativ. Men det er ikke helt i mål 
– specielt ikke her hos os. Fordi vi 
har holdt priserne nede, har vi kun 
modtaget ca. 300.000 kr. i år – og 
modtager 590.000 i 2017 til fordel-
ing på tre færger. 
Så for os er landevejsprincippet 
foreløbig kun en ’blå cykelsti’.

47.000 øpas er bogstaveligt talt revet 
væk i løbet af sommeren. 

Ø-passene har oplysninger om 35 danske øer, og der 
er stempler på færgen eller øen, hvor man kan få et 
stempel, hver gang man har besøgt en ø.
- Vores ønske er, at der skaffes finansiering til at 
trykke og distribuere 100.000 ø-pas i 2017, slår Britta 
Leth, ø-ambassadør for Sammenslutningen af Danske 
Småøer fast:
- Vi får meldinger ude fra øerne om, at de får nye 
besøgende, der har set øen i ø-passet.

Lollands borgmester, Holger Schou Rasmussen:

Landevejsprincippet 
er foreløbig en cykelsti

Øpasset: 
en stor succes

- Vi får meldinger ude fra øerne om, at de får nye besøgende, der 
har set øen i ø-passet, fortæller ø-ambassadør, Britta Leth.



Ø-hop – skal udvikles til 2017
- Sommerens forsøg med ø-hop  
har været en kæmpe succes. 
Der var nogle journalister, der 
fangede vores pressemeddelelse, 
og efter et par uger var alt udsolgt, 
fortæller Hans Søby, havnemester 
på Svendborg Havn og fortsætter:
- Det er naturligvis ikke er ren-
tabelt at sælge billetterne for 
100 kr., og at forsøget har kostet 
havnen 200.000 kr. 

2000 ekstra billetter
- Men vi blev ved med at tage 
telefonen, og det betød, at vi  
solgte 2000 ekstra billetter til 
Højestene, og 400 ekstra cykelbil-
leter - foruden det mersalg, der 
har været på færgen fra Faaborg. 
Så det skal ses som et større, sam-
let regnestykke - og ø-færgerne er 
jo iøvrigt aldrig rentable!
Tilbagemeldingerne har været, at 
passagererne har været glade for 
den lille Hjortøfærge, netop fordi 
der kun er plads til 12 passagerer. 
- Vi vil videre, lyder det fra Hans 

Søby, der har planer om at invitere 
flere skibe ind i et samarbejde om 
ø-hop i 2017.
- Der er både Strynø- og Birk-
holm færgen - og der er mange 
træskibe. Jeg har en ide om at 
lave en portal, hvor skibene kan 
byde ind på een eller flere dele af 
ø-hoppene. 

Ser på tonnagen
- Måske skal vi til at se på ton-
nagen på en helt ny måde - hvor 
vi tænker i ø-hop, pendlerfærger, 
afløserfærger, konventionelle 
færger - og fleksible fartøjer, i 
stedet for, at færgerne er bundet til 
at betjene en enkelt ø?
Vi er fire færgekommuner i det 
Sydfynske - spørgsmålet er, om vi 
kunne tænke færgedriften sammen 
på en ny måde - hvor hver kom-
mune driver deres egen færge, 
men at færgerne samtidig samles 
i en fælles pulje, hvor de også 
kan benyttes til andre formål - fx 
ø-hop. 

Ø-hop

I perioden 25. juni - 14. 
august har det været mu-
ligt at ø-hoppe på øerne: 
Skarø, Drejø, Hjortø, Av-
ernakø og Lyø.

Enten alle øerne på en dag, 
eller måske med overnat-
ning på een eller flere øer.

Billetpris for alle øer: 100 
kr. med start i Svendborg, 
og 120 kr. med start i 
Faaborg.

Billetten gælder også til de 
ordinære færger - så turen 
kan kombineres, som man 
ønsker det.

Billettene blev revet væk.

- Vi har benyttet Hjortøfærgen i middagspausen - men nu ser vi os om efter noget 
mere tonnage, siger Hans Søby, havnemester i Svendborg.



Femø Kro er et levende 
eksempel på, at folk kan 
lokkes ud på øerne. 

I flere år havde kroen succes 
med fester i weekenderne. De 
var nemme at sælge, men belæg-
ningen var ikke høj nok, særligt 
manglede der gæster i ugedagene.
Derfor begyndte Femø Kro at 
sælge kroophold i resten af ugen 
som ’Deals’. 
- Vi sælger et døgn for 850 kr. 
med morgenmad – det er deal-
købet. Herefter koster et ekstra 
døgn ikke noget. Men det ekstra 
døgn betyder, at vi ’har gæsterne’ 

en hel dag fra morgen til aften 
med frokost, aftensmad og leje af 
cykler. Og det koster os ikke no-
get særligt ekstra, fortæller Asger 
Fanning, der ejer og driver Femø 
Kro sammen med sin kone, Pia 
Christensen:
-- Vi har fået mængderabat på 
færgebilletterne. Det betyder, at vi 
kan sælge kroopholdet, så det ser 
ud som om, færgeturen er gratis 
– og så det ikke er dyrere end et 
kroophold på fastlandet.

Asger Fanning giver desuden 
nogle håndfaste råd til at håndtere 
aftaler med Deals:

- Husk for det første, at alt kan 
forhandles, også procenterne.
- Husk, det handler ikke kun om 
omsætning – det væsentlige er, 
at I tjener penge. Derfor er det 
bedste råd, at der skal så lidt som 
muligt ind i Deal-tilbuddet, (hvor 
man typisk betaler 25 % i gebyr) 
– sådan at gæsterne køber så 
meget som muligt, når de kom-
mer frem. Ekstra middag, ekstra 
frokost, cykelleje, et ekstra døgn 
osv. uden procenter.
Den gode udvikling i overnat-
ninger betyder, at kroen nu har 
seks ansatte hele året – foruden 
parret, der ejer kroen. 

Kroejer på Femø Kro:

Fra 2000 
til 
5000 
overnatninger

Kan færger bruges til andet end at 
overholde fartplanen? Det gør Orøfær-
gen nogle aftner i løbet af sommeren, 
når der er ’ledig kapacitet’ – altså tid 
imellem de ordinære afgange.

Turene bliver mest solgt til folk i området; camping-
pladsen er et god målgruppe, men der kommer også 
folk fra Korsør og København. Én rute går rundt om 
Orø, en anden går ned til Lammefjorden.
- Vi har draget en del erfaringer, lyder det fra over-
fartschef, Lars Wolfgang Hansen:
- For det første skal man ikke oversælge turene. Når 
folk skal være ombord i 2½ time, er det vigtigt at der 
er ordentlig plads. 
- Sørg for noget ’almen’ musik. Vi forsøgte med en 
harmonikaspiller – det var ikke noget hit. 
- En lokal restaurant på øen sørger for alt omkring 
maden. 
- Lad være med at betale dyre avisannoncer, vores 
erfaring er, at en lille folder og helt lokal markeds-
føring er nok til at fylde færgen.
- Vær opmærksom på juridiske fælder. Turene skal 
være på markedsvilkår – og udelukkende når der er 
’ledig kapacitet’.

Aftentur på Isefjorden med mad og musik

Det er ok, at navigatørerne skal have et søkort frem et par 
gange om året, siger overfartsleder, Lars W. Hansen.

Husk, at alle dele af Deals kan forhandles, siger Asger Fanning.



De fleste turister kan sige en helt 
særlig remse, når de taler om 
Bornholm:
”Klipper, sild og lakridser.”
- Det er fordi, det er lykkedes 
for Bornholm at blive ved med 
at fortælle den samme historie, 
en signatur-historie, som alle 
kender. Det er effektiv markeds-
føring, lyder det fra Lindy Kjøller, 
markeds-tingschef for Rederiet 
FÆRGEN, der også nævner som 
eksempler, at Fanø kan samle 
10.000  til strikkefestival og at 
Læsø er kendt for saltsyderiet.

Marketingchefen plæderer for, 
at alle de danske øer skal samles 
på én portal, Dansk Øferie, hvor 
oplysninger, tilbud, pakketilbud 
og færgetider / færgebilletter er 
tilgængelige:
- Det er vores ambition at fortælle 
den gode historie om øerne – og 
det særlige om hver enkelt ø.
Om gæstfrihed, nærvær, natur og 
ro, siger Lindy Kjøller og tilføjer:
- Det er et vigtigt princip, at alle, 
der får noget ud af markedsførin-
gen, er med til at betale.

God service – 
er en del af færgeturen

• Produkterne og ikke mindst  
  service skal være i top.
• Kundeservice er det letteste i  
   verden.
• Færgeturen er en del af hele ø- 
   ferie-oplevelsen.
• Kundeservice får gæsterne til  
  at komme igen. 
• Kundeservice er altså en meget  
   vigtig del for færgens – og   
   øernes fremtidige udvikling.

 I 2016 har Visit Denmark markedsført en række af 
de store danske øer med kampagner både online og 
med 6 mio. trykte brochurer, 50/50 mix af indstik og 
hustandsomdeling i Nordtyskland; foruden system-
atisk og målrettet presse- og bloggerbearbejdning.
Online har VisitDenmark en platform, der indehold-
er oplevelser, attraktioner og destinationsbeskriv-
elser med tilbud og link til partnere/booking. 
- I 2016 havde VisitDenmark primært fokus på at sk-
abe kendskab til danske øer som attraktive rejsemål 
både i Nordsee og Ostsee. Derfor var der mange 
links til lokale destinations-hjemmesider, forklarer 
Eva Thybo, produktudviklingschef i Visit Denmark:
- I 2017 vil bookingplatformen være koblet op på 
OplevDanmark med mulighed for at øge fokus på 

konkret salg af oplevelsestilbud.
Eva Thybo tilføjer, at det også er muligt at rulle ø-
passet ud på det tyske marked og dermed skabe øget 
personligt engagement / ø-ambassadører:
- Bookingplatformen kommer til at skabe fokus på 
øerne, jeg håber, at mange vil være med. Det bliver 
godt.

Hver ø skal 
have en 
signatur-historie
Bornholms signatur er: ”Klipper, sild 
og lakridser ” - hvad er jeres?

Visit Denmark: 
Tyskerne vil gerne 
besøge danske øer

Kundeservice er en meget vigtig del for færgens – og  øernes 
fremtidige udvikling, siger LÆindy Kjøller - FÆRGEN.

Jeg håber, mange vil 
være med på Visit 
Denmarks booking-
platform, lyder det fra 
Eva Thybo



Digitalisere øerne
Etabler de danske øer som virtuelle destinationer.
• Nyhedsbreve.
• Øge kendskabsgraden.
• Facebook og instagram.
• Youtube.

Ø-pas udvikles 
Der udvikles en ø-pas app.
Ø-passet oversættes til engelsk og tysk.
Man skal registrere sig for at få et gratis ø-pas  
– så har vi digital adgang til brugerne.

Ø-event i skuldersæsoner
• Udvikling af events, fx kunst, kultur, sport,  
   håndværk.
• Kompetence udvikling.
• Markedsføring.

Øhop pilotprojekt
• Udvikling af Øhop Sydfyn konceptet med sam- 
   køring/booking.
• Formidling/samarbejde øerne.
• Charter af skibe (sejlskibe) – der kan byde ind  
   på et enkelt ben.
• Fælles markedsføring.

Pakkeløsning
• Skabelse af en totaloplevelse, hvor alt er  
   inkluderet (transport, oplevelser, mad og måske  
   overnatning).
• Lav endagsture – ture med ophold.
• Lav ø-pakker.

De 5 (første) forslag 
- som vi vil målrette og præcisere – og arbejde videre med sammen med alle 
interesserede


