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•�� �Færgesekretariatet� har� kontor� i�

ærøskøbing, og arbejdet startede 

1. marts 2015.

•�� �Hver� femte� danske� kommune� er�

med�i�Færgesekretariatet.

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

omkostningsbevidst og driftssikker 

færgedrift�til�øerne.

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

erfaringsudveksling og samarbejde 

kommunerne imellem.

•� �Kontoret�er�bemandet�af�sekretari-

atsleder jan fritz Hansen og sekre-

tær�Lotte�Clausen�Rhodes.

•� Se mere her: faergesekr.dk

(egholm)

(Anholt)

(Birkholm)

(Fur)

(Venø)

(endelave)

(Hjarnø)

(Tunø)

(Sejerø, nekselø)
(Orø)

(Agersø, Omø)

(Barsø)

(Aarø)

(Baagø)

(Drejø, Skarø, Hjortø)

Strynø)

(Askø, Femø, Fejø)

(Avernakø, Lyø, Bjørnø)
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Vi er kommet 
godt fra land

god sommer!

Kjeld Bussborg Johansen

Formand for Færgesekretariatets 
styregruppe

Det brede samarbejde mel-
lem ø-kommunerne kom-
mer til at betyde en mere 
optimal�færgefart,�hvor�hver�
enkelt�kommune�får�mest�
muligt ud af de midler, der 
afsættes�til�færgeområdet.

Vi�har�haft�foretræde�for�Ud-
valget for Landdistrikter og øer, 
hvor vi fremlagde vores hand-
leplan.�Udvalget�har�givet�en�
meget positiv tilbagemelding: 
vi�er�på�rette�kurs.

Det har tydeligvis 
stor betydning 

for�en�optimal�fær-
gefart, at de kom-
munale redere kan 

dele erfaringer.

Det�er�nu�et�år�siden,�at�Færgesekre-
tariatet blev sat i søen som et samar-
bejde mellem landets 18 ø-kommuner. 
Vi�besluttede�at�arbejde�på�seks�centrale�
indsatsområder,�og�der�er�grund�til�at�
glæde�sig�over,�at�vi�er�godt�i�gang�med�
alle�områderne,�og�at�der�er�stort�en-
gagement ude i de enkelte kommuner.
Sekretariatets leder jan fritz Hansen har 
været�rundt�til�alle�kommuner�og�har�
haft�en�god�dialog�om�Færgesekreta-
riatets�opgaver.�Der�har�været�stor�op-
bakning�fra�alle:�netværk,�samarbejde,�
erfaringsudveksling, sparring og videns-
deling�står�højt�på�ønskelisten�hele�ve-
jen rundt.

Det har tydeligvis stor betydning for 
en�optimal�færgefart,�at�de�kommunale�
redere kan dele erfaringer.

en milepæl har været, at vi har haft 
foretræde�for�Udvalget�for�Landdistrik-
ter og øer, hvor vi fremlagde vores 
handleplan. folketingsudvalget har gi-
vet en meget positiv tilbagemelding: vi 
er�på�rette�kurs.

Det�er�også�lykkedes�at�få�en�posi-
tiv dialog med de andre organisationer 

på�området.�Vi�arbejder�tæt�sammen�
med� Småøernes� Færgeselskaber� og�
Sammenslutningen� af� Danske� Små-
øer – som vi skal have stand sammen 
med�på�Folkemødet�på�Bornholm.�Vi�
samarbejder endvidere med alle de in-
teresseorganisationer,�som�på�den�ene�
eller�anden�måde�har�de�danske�øer�og�
deres�færgebetjening�som�et�naturligt�
indsatsområde;�som�eksempel�kan�næv-
nes turistforeninger og faglige organi-
sationer.

Fremmødet var flot, da vi i vinter holdt 
temamøde om rederens ansvar og sik-
kerhed�til�søs.�Her�fik�vi�også�nye�ideer�
til�indsatsområder;�dem�vil�vi�arbejde�vi-
dere�med�til�årsmødet�sidst�i�maj,�hvor�
et af de centrale punkter bliver, om vi 
skal�udvide�antallet�af�indsatsområder,�
eller om vi skal koncentrere os om de 
områder,�vi�allerede�har�sat�i�søen.

Efter�det�første�år�er�jeg�overbevist�
om,�at�Færgesekretariatets�arbejde�–�og�
det brede samarbejde mellem ø-kom-
munerne – kommer til at betyde en 
mere�optimal�færgefart,�hvor�hver�en-

kelt�kommune�får�mest�muligt�ud�af�de�
midler,�der�afsættes�til�færgeområdet.

I Færgesekretariatets andet år ser jeg 
to�vigtige�fokusområder.

For�det�første�skal�vi�arbejde�på�helt�
konkrete resultater for alle seks indsats-
områder.

For� det� andet� skal� vi� fokusere� på�
synlighed�–�både�over�for�kommuner,�
politikere og for omverdenen.

Vi�skal�vedvarende�fortælle�historien�
om,�at�der�er�aktiviteter�på�øerne,�at�
øerne er gode steder at leve, at der er 
turisme�–�og�at�øerne�er�en�væsentlig�
del�af�Danmark�herlighedsværdi.

Og at det derfor er en god investe-
ring�at�opretholde�en�fornuftig�færge-
betjening,�så�både�turisme�og�erhverv�
kan blomstre. õ
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Færgesekretariatets�arbejde�er�koncentreret�om�seks�indsats-
områder,�og�der�er�foreløbig�afsat�fire�år�til�opgaven.�I�tilknyt-
ning�til�de�enkelte�indsatsområder�er�der�nedsat�projektgrup-
per med deltagere fra de enkelte medlemskommuner.

Nu,�når�mulighederne�inden�for�de�enkelte�områder�er�ved�
at�blive�afdækket,�skal�vi�finde�frem�til,�hvilke�af�opgaverne�

medlemmerne�ønsker�at�gå�videre�med,�og�hvordan�det�i�
givet fald bedst kan ske.

mange nye Ønsker
Vores�medlemskommuner�evaluerer�løbende�på�opgaverne,�
og�der�er�en�stor�interesse�for�at�være�med.�Medlemmerne�
har�allerede�flere�ønsker�på�bedding,�ud�over�de�igangsatte�
opgaver.

Vi�ser�i�øjeblikket�på,�om�vi�kan�udbygge�indsatsen�om-
kring miljø og klima, lave yderligere benchmarking, samle 
erfaringer�op�omkring�dokning�og�nybygning�af�færger,�se�
nærmere�på�de�nyeste�teknologiske�muligheder�etc.

Det�er�positivt,�at�kommunernes�appetit�på�en�fælles�ind-
sats�i�Færgesekretariatet�er�så�stor,�og�det�er�en�god�udfor-
dring for sekretariatet at arbejde med de mange forskellige 
– men alle vigtige – opgaver. õ

status eFTer FØrSTe år 

indsatsområderne

Færgesekretariatets arbejde skrider planmæs-
sigt fremad. Vi arbejder med de seks indsats-
områder, som medlemskommunerne har fast-
lagt. I løbet af det første år har vi afdækket 
mulighederne inden for de enkelte områder 
– og nu skal vi beslutte, hvilke opgaver, vi skal 
gå videre med.

Færgesekretariatet:

Fælles indkøb og stordrift

Sekretariatsleder Jan Fritz Hansen orienterer:

Min vision er: ”Enten har vi løst 
det hele inden periodens udgang, 
eller også har vi opnået så meget 
og har så mange gode ting under-
vejs, at det er værd at fortsætte 
yderligere en periode.”
Sekretariatsleder jan fritz Hansen

Der er en række områder, hvor samarbejdet mel-
lem 18 kommuner med knap 30 færger kan give 
synergi og stordriftsfordele. Fælles indkøb og sam-
drift i relation til bunkers, smøreolier, assurance, 
booking/billetsystemer, teknisk rådgivning etc.

opgave: 
•��Afdække�potentialet�og�i�givet�fald�facilitere�kon-
krete�indkøbsaftaler,�herunder�også�samdriftsmu-
ligheder.

status: 
•��Foreløbig�er�syv�kommuner/overfarter�besøgt�for�at�
afdække�potentielle�volumener�og�besparelser�ved�
indkøbssamarbejde.

•��Der�er�allerede�konstateret�gode�muligheder�for�fæl-
les�besparelser.�Samtidig�har�det�vist�sig,�at�på�de�
områder,�hvor�vi�måske�ikke�kan�indgå�egentlige�
kontrakter, vil en større gennemsigtighed i prisstruk-
turen�ofte�kunne�hjælpe�færgerne.

•� �Der�er�modtaget�forslag�fra�en�lang�række�maritime�
leverandører, og disse forslag bliver der løbende set 
nærmere�på.
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Afløserfærger står højt på ønskelisten både i de 
østjyske, sydfynske og sjællandske ø-kommuner. 
Limfjorden har egen ekstra kapacitet.

opgaver: 
•��Afdække�behov�og�muligheder�for�afløser/reserve-
færger.

•� �Se�på�mulighederne�for�i�fællesskab�at�investere�i�en�
traditionel,�mindre�færge.�Alternativt�se�på�mulig-
heden for et mere forskningsbaseret projekt, hvor 
flere�står�for�medfinansieringen,�og�hvor�projektet�

kan ses som et første skridt mod en fremtidig stan-
dardiseret�ø-færge.

•� �Samle�interesserede�kommuner,�innovations/vækst-
fonde�samt�staten�i�et�fælles�investerings-projekt.

•� �Designe�og�udvikle�et�brugbart�afløserfærgeprojekt�
– og udbyde dette til konstruktion. 

status: 
•��Foreløbigt� projektforslag� for� en�modulopbygget�
hybrid�ø-færge�er�udarbejdet.

•� �Der�er�udarbejdet�ansøgning�til�et�projekt�til�en�let-
vægtsfærge.

rekruttering er et generelt problem for ø-fær-
gerne, der ofte ligger helt sidst i fødekæden.

Derfor er det en af sekretariatets opgaver at se 
på, om færgenavigatørerne evt. kan få deres egen 
uddannelse, målrettet til indenrigs færgefart – og 
med papirer begrænset til formålet.

opgaver:
•��Benchmarke� overenskomster� og� se� på� overens-
komstforberedelsen�sammen�med�KL.

•� �Søge�at�”brande”�ø-færgerne�på�de�maritime�skoler�
og�se�på�mulighederne�for�at�etablere�en�egentlig�
mere�færgerettet�uddannelse.

•� �Analysere�mulighederne�for�etablering�af�en�pulje�
af�vikarer/afløsere�til�færgerne.

status:
•��Vi�er�i�en�god�dialog�med�navigationsskolerne�og�

med Søfartsstyrelsen, som har indvilliget i at ned-
sætte�en�særlig�arbejdsgruppe�om�mulighederne.

•� �Der�er�etableret�en�platform�for�at�rejse�eventuelle�
overenskomstspørgsmål�med�FOA�og�KL.

•� �Mulighederne�for�at�etablere�en�afløser/vikarpool�er�
drøftet i projektgruppen. et tilbud om en ordning vil 
blive sendt ud til medlemmerne.

”Flere passagerer med færgerne” er et væsentligt 
punkt på sekretariatets arbejdsseddel; en opgave, 
der skal arbejdes med på flere fronter.

På det mere overordnede plan er det vigtigt, 
at bookingsystemerne virker, og at det er nemt 
at købe en billet. 

Det er klart, at færgens drift og sikkerhed har 
første prioritet. Men herudover kan der være for-
skellige turistrelaterede opgaver for besætnin-
gerne, der kan være med til at gøre færgeturen til 
noget særligt. På den måde kan vi arbejde på at få 
mere volumen på færgeturisme i samarbejde med 
turistorganisationerne.

opgaver: 
•��I�samarbejde�med�relevante�turisme-�og�beboerfor-
eninger�se�på�mulige�tiltag�for�at�øge�passagervo-
lumen�på�færgerne.

•� �Gennemføre�en�”temadag”�om�bord�på�en�færge�
for at høre og involvere interesserede beslutnings-
tagere�samt�efterfølgende�pege�på�konkrete�forslag�
til turistfremme.

status: 
•��I� samarbejde�med�Sammenslutningen�af�danske�
Småøer�og�FÆRGEN�A/S�er�der�udviklet�et�særligt�
ø-pas for turister, som forventes introduceret alle-
rede�for�sommersæsonen�2016.

•��Den�8.�september�2016�bliver�der�afholdt�en�særlig�
temadag�om�færgeturisme�på�Femø�og�om�bord�på�
færgen�dertil.�

•� �Sammen�med�en�fundraiser�ser�vi�aktuelt�på�mu-
lighederne for opbakning fra regionerne, hvor alle 
–�bortset�fra�Hovedstadsregionen�–�har�småfærger�
i deres bagland.

afløserfærge

markedsføring og turisme

rekruttering og færgepersonale
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Her er formålet at indsamle data og erfaringer 
(bl.a. med aktuel lovgivning) og afdække udgifts-
niveauer i dag for at kunne måle eventuelle bespa-
relser/forbedringer.

opgave: 
•�Samle�tilgængelig�statistik.
•� �Som�udgangspunkt� søges� oversigter� om� færge-
trafikken,� sejladsplanerne,� belægningsprocenter,�
skibenes�alder,�besætningerne,�antallet�af�øboere,�

brændstofudgifter,� catering,� forsikringer,� repara-
tion, billetpriser, tilskud etc.

status: 
•��Statistik�om�ø-færgerne�og�deres�destinationer�er�

samlet og er klar til at blive sat op i en overskuelig 
oversigt. 

•��De�mere�økonomiske�oplysninger� inkl.�driftsdata�
udestår,�men�der�er�stillet�forslag�om,�hvilke�data�der�
er nødvendige, og hvordan de bedst indsamles. 

”gode rammevilkår for øfærgerne” i form af reg-
ler, tilskud og ikke-bureaukratisk regulering ligger 
højt på dagsordenen for Færgesekretariatet.

opg aver:
•��Overordnet�at�sikre�en�god�”story-telling”�om�fær-

gerne som kvalitetssøfart.
•��Understøtte�en�smidig�implementering�af�godstak-

streduktionerne, landevejsprincippet etc.
•��Sikre�fleksibilitet�i�forhold�til�dispensationer�og�tek-

niske regler fra Søfartsstyrelsen.
•��Assistere�ved�fælles�høringssvar�til�statslige�myndig-

heder.
•��Tilbyde�medlemmerne�assistance�i�forbindelse�med�
lavpraktisk/teknisk�gennemgang�af�deres� færger.�
gennemgangen fører til forslag til eksempelvis 
miljø- og energioptimering, herunder introduktion 
af nyt udstyr.

status: 
•��Sekretariatet�har�haft�adskillige�drøftelser�med�re-

levante ministre og ø-ordførere samt folketingets 
Udvalg�for�Landdistrikter�og�Øer.

•� �Færgesekretariatets�første�blad�udkom�i�januar�2016�
og er distribueret til medlemskommunerne og po-
litiske beslutningstagere m.fl.

•��Godstakstreduktionen� og� det� delvise� landevejs-
princip�har�været�drøftet�i�flere�omgange�med�de�
ansvarlige�myndigheder�med�henblik�på�en�smidig�
implementering.

•��Færgesekretariatet�har�deltaget�i�og/eller�holdt�op-
læg�i�mere�end�en�snes�politiske/maritime�arrange-
menter.

•��Færgesekretariatet�deltager�i�Folkemødet�på�Born-
holm�med�en�række�fagpolitiske�indlæg.

•��Konkrete�tekniske�konsulentbesøg�er�gennemført�i�
seks kommuner.

•��Pressebesøg�er�foreløbig�gennemført�i�tre�kommu-
ner.

•��Der�ses�på�forskellig�regelforenkling.�Et�eksempel�
er�passagerantallet,�der�for�mange�af�færgerne�er�
forskelligt�fra�sommer�til�vinter�–�således�at�soldæk-
ket�”ikke�tæller�med”�for�passagerer�om�vinteren.�
Der er nu igangsat et forsøg om vinter/sommertal, 
og�dette�er�en�forløber�for�de�af�Færgesekretariatets�
medlemmer,�som�kan�have�gavn�af�en�forenkling�på�
dette�område.

”Kommunernes appetit på en 
fælles indsats i Færgesekreta-
riatet har vist sig at være stor, 
og der er mange forslag til 
nye indsatsområder.”
Sekretariatsleder jan fritz Hansen

rammevilkår

statistik/fakta
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Ærø Kommune var en af de kom-
muner, der bød ind på at huse Fær-
gesekretariatet – og det kom som 
bekendt til at ligge i Ærøskøbing.
Hvad er dine forventninger ift., at 
sekretariatet har til huse på Ærø?

Jørgen Otto Jørgensen: jeg er sikker 
på,�der�vil�være�en�positiv�synergieffekt�
af� naboskabet� med�Ærø� Kommunes�
færgekontor.�Man�vil�kunne�drage�nytte�
af hinandens erfaringer og viden. jeg 
kan allerede nu konstatere, at der er en 
god dialog og godt samarbejde mellem 
de to ledere.

Har det særlig betydning, at sekreta-
riatet således er forankret i et aktivt 
maritimt erhvervsmiljø?

Jørgen Otto Jørgensen: Det er en for-
del at have den maritime viden og det 
maritime�miljø� tæt�på.�På�Ærø� ligger�

marstal navigationsskole, der uddan-
ner nye søfolk og rummer en meget 
aktiv kursusafdeling. Desuden findes to 
værfter�og�en�lang�række�maritime�virk-
somheder. Disse virksomheder danner 
tilsammen�et�stærkt�maritimt�miljø�med�
stor ekspertise. Det er uden tvivl en stor 
fordel�for�Færgesekretariatet.

Ærø�Kommune�er�lige�nu�ved,�sam-
men�med�en�række�danske�og�uden-
landske firmaer, at projektere og efter-
følgende�bygge�en�el-færge.�Det�er�et�
spændende� projekt,� som�måske� kan�
inspirere andre ø-rederier og føre til en 
ny�generation�af�færger�til�de�danske�
øer.�Det�vil�gavne�miljøet�og�gøre�fær-
gedriften�uafhængig�af�olie.

Færgesekretariatet binder landets 
18 ø-kommuner sammen i et bredt 
samarbejde, hvad betyder det for 
arbejdet med øfærgerne?

Jørgen Otto Jørgensen: Samarbejdet 
vil danne grundlag for vidensdeling og 
forhåbentlig� føre� til� fælles� indkøb� af�
ydelser, fx kurser og efteruddannelse, 
og� indkøb�af�eksempelvis�brændstof.�
Herved kan der spares penge til gavn 
for�de�kommuner,�der�er�en�del�af�fæl-
lesskabet.

Den forholdsvis beskedne viden om 
færgefart,�hver�enkelt�kommune�rum-
mer, vil i et samarbejde mellem de 18 
kommuner�blive� væsentligt� større�og�
komme alle øer og kommuner til gavn.
Det�skaber�også�gode�muligheder�for�
at� sammentænke� fremtidens� færger�
til øerne og derved give mulighed for 
besparelser�ved�byggeri�af�nye�færger.�
Ligeledes giver samarbejdet mulighed 
for�at�benytte�hinandens�færger,�når�der�
er�behov�for�afløserfærge�i�forbindelse�
med dokning eller reparation. õ

PositiV 
synergieffekt

Ærøs Borgmester:

-�Vidensdeling,�afløserfærger,�fælles�indkøb,�
kurser og inspiration er nogle af kommunernes 
fordele ved Færgesekretariatet, siger ærøs 
borgmester, Jørgen Otto Jørgensen:
-�Den�forholdsvis�beskedne�viden�om�færgefart,�
hver enkelt kommune rummer, vil i et samar-
bejde mellem de 18 kommuner�blive�væsentligt�
større og komme alle øer og kommuner til gavn.

Ærø�Kommune�er�i�samarbejde�med�
en�lang�række�danske�og�udenlandske�
aktører i gang med udviklingsarbejdet til 
en�el-færge.�Projektet�er�støttet�af�EU,�
og�færgen�skal�efter�planen�sejle�mellem�
Søby og fynshav i 2017.



8 / Ø-Færgerne / maj 2016

ør i tiden kom Søfarts-
styrelsen ombord med 
fokus�på�tjeklister�og�cer-
tificering.� Inspektørernes�
dialog�med�besætningen�

handlede hovedsageligt om tekniske 
installationer,�brandspjæld,�sikkerhed,�
brandmeldeanlæg,�certifikater�osv.�Fejl�
og mangler blev skrevet som punkter 
i tilsynsbogen. Dialogen om den ope-
rative�del� foregik�ved,�at� ISM’en�blev�
gennemgået.

Og�når�alt�var�klaret,�blev�certifika-
terne skrevet, og skibet var ”sikkert” 
indtil�næste�syn.

- Det var en certificerings-tankegang, 
hvor�der�var�risiko�for,�at�både�Søfarts-
styrelsens,�besætningens�og�rederiets�
fokus�udelukkende�var�på�compliance.

Sådan�foregår�det�ikke�mere,�siger�
synschef i Søfartsstyrelsen, Lars gerhard 
nielsen:

-�Formålet�med�et�syn�er�jo�ikke,�at�
alle certifikater er i orden, men at sikre 
god�sikkerhed�ombord,�hvor�både�re-
deri�og�besætning�har�gjort�alt,�hvad�
der er muligt for, at der ikke sker ulykker.

De almindelige passagerer kan og 
skal�ikke�bedømme�sikkerheden�på�en�
færge.�Man�kan�sige,�at�Søfartsstyrelsen�

repræsenterer� dem;� og� besætningen�
skal�naturligvis�også�beskyttes.

sikkerhedsdialog 
-�I�dag�er�sikkerhedsledelse�og�sikker-
hedsdialog�de�to�vigtigste�begreber,�når�
Søfartsstyrelsen kommer ombord i et 
passagerskib. men det er to begreber, 
der ikke umiddelbart kan ses, derfor har 
vi�ændret�synene,�forklarer�synschefen:

- mens det tekniske og det operative 
før var delt i to forskellige syn, ligger det 
i dag i samme syn.

- Det er jo den samme teknik, de 
samme� folk� og� det� samme� skib;� og�
det�er�lige�så�afgørende,�at�det�tekni-
ske�fungerer�–�som�at�besætningen� i�
praksis er hjemme i procedurerne og 
operationerne�og�forstår�arbejdet�med�
sikkerheden. 

De� nye� syn�med� fokus� på� dialog�
startede�på�forsøgsbasis�i�fiskeflåden�i�
2012, og da resultaterne var gode, blev 
forsøget udvidet til et antal passager-
skibe i 2013 og blev fuldt implemen-
teret i 2015.

- Vi vil gerne signalere, at skibsledel-
sens og rederiets ansvar ikke handler 
om, at alt er i orden den dag, Søfarts-
styrelsen er om bord. man skal tage 

ansvaret hver dag, siger Lars g. nielsen 
og tilføjer, at danske passagerskibe ge-
nerelt har en fin standard.

brugbar rapport
Synet munder ud i, at Søfartsstyrelsen 
skriver en rapport med sin vurdering af 
forholdene�og�sikkerheden�på�skibet.

-�Det�skal�være�en�rapport,�som�be-
sætningen�kan�arbejde�videre�med;�det�
er ikke en karakterbog, understreger 
synschefen,�der�peger�på,�at�et�syn�skal�
ses som en begyndelse, hvor der for-
håbentlig�bliver�plantet�ideer�og�hold-
ninger�hos�de�besætningsmedlemmer,�
skibsinspektørerne�er�i�dialog�med;�så�
besætningen� selv� kan� arbejde� videre�
med tingene.

tilbage til tjeklisterne
Synschefen understreger, at selv om der 
er lagt op til dialog, er det fortsat helt 
grundlæggende,�at�skibene�er�i�orden,�
sikkerhedsudstyret er up to date, og 
vedligeholdelsesstandarden er god.

-�Hvis�vi�finder�mange�fejl�på�et�skib,�
finder vi de gamle tjeklister frem og 
begynder at blive grundige og tjekker 
skibet�igennem.�Det�vil�også�medføre,�
at vi taler med rederiet. õ

 PassagerskiBe 
Ny synspraksis for

Det vigtigste er ikke papirarbejdet. Det afgø-
rende�er,�at�besætning�og�rederi�hele�året�–�også�
når�Søfartsstyrelsen�er�gået�hjem�–�er�bevidste�
om sikkerhed, taler om sikkerhed, gennemfører 
øvelser og holder skibets tekniske grej i orden.
Sådan�lyder�den�korte�udgave�af�Søfartsstyrel-
sens nye synspraksis for passagerskibe.

Sikkerhedsledelsen er i 
fokus,�når�Søfartsstyrelsen�
afholder syn. 

f
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Tre områder under syn:

Her gennemføres et setup af en større 
hændelse�–�fx�en�brand�eller�en�evaku-
ering�–�med�forskellige�temaer�hvert�år;�
sidste�år�var�temaet�”brand�på�vogn-
dækket”,�fortæller�Lars�G.�Nielsen.

I�forbindelse�med�øvelsen�er�skibs-
inspektørerne i dialog med en stor del 
af�besætningen�–�også�catering�–�for�at�
få�et�indtryk�af,�om�alle�kender�og�kan�
udføre deres opgaver, er bevidste om 
sikkerheden ombord, og hvor vigtig 
deres opgave er.

-�Det�er�mange�år�siden,�at�der�har�
været�en�ulykke�på�et�dansk�passager-
skib,�og�det�betyder,�at�alle�tænker:�Det�
sker�nok�ikke�…�Besætningen�finder�
et�par�småfejl,�og�man�glemmer,�hvad�
det�egentlig�handler�om.�På�skibet�la-
ver man øvelserne uden egentlig at 
tænke�over,�hvad�det�drejer� sig�om,�
noterer Lars g. nielsen:

-�Når�vi�kommer�ombord�og�snak-
ker�med�så�mange�som�muligt,�ønsker�
vi� at� bevidstgøre� de� enkelte� besæt-
ningsmedlemmer om det store ansvar, 
de egentlig har. De fleste mennesker vil 
gerne kunne gøre deres arbejde godt 
– og hvis der sker noget, vil de gerne 
gøre�det� rigtige�og� kunne�håndtere�
deres opgaver.

-�Før�tjekkede�vi,�at�alle�i�besætningen�
havde�deres�§�16�kursus,�at�APV’er�var�
opdaterede, og at sikkerhedsbladene 
var ombord.

I�dag�handler�det�om�sikkerheds-
ledelse. er kommunikationen god, er 
arbejdsmiljøet godt. Det er ikke nok, 
at�papirerne�er�der;�det�vigtige�er,�at�
besætningen�i�praksis�overholder�sik-
kerheden, og at skibsledelsen i praksis 
gennemfører� og� indskærper,� at� sik-
kerhedsprocedurerne skal overholdes, 
siger Lars g. nielsen:

-�Vi�går�ombord�og�snakker�med�
besætningen� om� deres� daglige� ar-
bejde;� fokus�er�på,�hvordan�de� rent�
faktisk arbejder i dagligdagen. Hvem 
fylder opvaskemaskinen – kender de 
produkterne, ved de, hvor databladene 
er, hvem har instrueret dem – hvordan 
arbejder de med tingene?

Vi�signalerer:�Det,�I�gør�hver�dag,�
er vigtigt.

Vi kan naturligvis ikke tale med 
alle, men vi regner med, at dem, vi er i 
kontakt med, taler med kollegerne og 
giver budskabet videre om, hvad myn-
dighederne efterspørger.

Lars g. nielsen tilføjer, at instruk-
tionerne� i� ISM-mapperne�OGSÅ�skal�
være�der,�men�at�det�er�afgørende,�at�
de rent faktisk bliver brugt – og kan 
bruges.

Sidste�år�var� fokus�på� tunge� løft,�
før�har�det�været�på�malerarbejde�og�
rengøringsmidler. 

Det tredje emne under synene er ved-
ligeholdelse�og�besætningens�evne�til�
at drive skibet – det er fortsat vigtigt.
-�Før�brugte�vi�tiden�på�at�tjekke�skibet�
i detaljer efter tjeklister og stille tekni-
ske krav.

I�dag�tjekker�vi�fortsat�skibets�tek-
niske tilstand og vedligeholdelsen. Vi 
fokuserer�på,�om�vedligeholdelsessy-
stemerne�er�overholdt.�Bliver�opgaver,�
tjek og afprøvninger udført – eller bli-
ver de blot krydset af i et skema – for 
skemaets skyld?

Hvis�en�besætning�fx�altid�blokerer�
en nødudgang med grej og kun fjerner 
det,�når�Søfartsstyrelsen�er�ombord,�er�
det�hele�jo�ikke�noget�værd.

Det�handler�om,�at�alle�forstår�vær-
dien af opgaverne, og at alle tager de-
res�ansvar,�fastslår�synschefen:

-�I�dag�finder�vi�fortsat�fejl.�Men�vi�
lægger�vægt�på�dialog�og�en�nuance-
ret�evaluering,�hvor�besætningen�også�
selv har lejlighed til at give udtryk for, 
hvordan de klarer det, og hvad der 
forhindrer dem i at overholde sikker-
hedsprocedurerne.

-�Vores� dialog�med�besætningen�
kan fx handle om, hvorfor de ikke selv 
finder fejlene – hvad er det i vedlige-
holdelsesplanen eller tjeklisterne, der 
gør, at fejlene ikke bliver fanget?

håndtering aF 
en katastroFe arbejdsmiljØ vedligeholdelse1: 2: 3:
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Synsrapporten fra skibene 
indgår�i�den�årlige�audite-
ring af rederiet og er der-
med med til at give et sam-
let billede af rederiets evne 
til at drive passagerskibe.

AUDITERING�
AF�REDERIERNE

4 om sikkerhed

•	Besætningen	 skal	
sørge for, at sikkerhe-
den er i orden hver ene-
ste dag.

•	Rederiet	 skal	 sørge	
for, at besætningen har 
mulighed for at udføre 
sit arbejde.

•	Sikkerheden	skal	ikke	
bringes i orden, når Sø-
fartsstyrelsen kommer 
ombord.

•	Det	arbejder	man	på	
hver dag.

•��Forskning� fra� Nationalt� Forsk-
ningscenter for arbejdsmiljø viser, 
at�hvis�man�træner�arbejdsledere�i�
sikkerhedsledelse og derigennem 
øger dialogen om sikkerhed, er der 
færre�sikkerhedsrisici.

•� �Når�alle�taler�om�sikkerhed,�skær-
pes�opmærksomheden�–�og�det�
giver� større� sikkerhed� og� færre�
ulykker. Det lyder som sund fornuft 
–�men�der�er�også�forskning�bag.

Forskning bag

-�Før�bestod�en�audit�på�rederikontoret�i,�at�vi�tjekkede�alle�ISM-map-
perne.�(Eller�it-systemerne,�hvor�ISM�ligger�i�dag.)

nu ligger hovedprioriteten i, at vi sammen med rederiet evaluerer, 
hvordan�synene�på�skibene�(skibet)�er�gået�i�løbet�af�året.�Hvis�der�har�
været�problemer,�tager�vi�dialogen.�Hovedemnet�er,�hvordan�standarden�
på�skibene�har�været�og�rederiets�ansvar�i�den�forbindelse.�Hvis�vi�kan�se,�
at skibene mangler sikkerhedsledelse fra rederiet, tager vi diskussionen, 
påpeger�Lars�G.�Nielsen.

sikkerhedsledelse
-�Vi�ser�ikke�længere�menneskelige�fejl�som�årsagen�til�ulykker,�men�som�
et�resultat�af�problemer�i�systemet.�Altså�kommunikation,�ledelse,�grund-
læggende�vilkår�–�herunder�rederi,�design,�kommunikation,�uddannelse,�
kultur,�konstruktion,�træning�osv,�siger�synschefen:

-�ISM-certifikatet�er�rederiets�næringsbrev;�det�handler�om�sikker-
hedsledelse,�hvis�der�ikke�er�en�sammenhæng�med�det,�der�sker�ude�
på�skibene,�er�ISM�jo�værdiløst.�På�den�måde�udvikles�sikkerheden,�det�
giver mening for os – og for rederierne.

-�Vi�vil�gerne�opfattes�som�noget�mere�end�blot�en�myndighed.�Kan�
vi�sammen�med�besætninger�og�rederier�øge�sikkerheden�for�både�be-
sætningsmedlemmer,�passagerer�og�skib,�er�det�det,�vi�skal.�õ

- Vi ønsker at sende et signal 
om, at Søfartsstyrelsen ikke kun 
er interesserede i det tekniske 
og i compliance, men også, at 
besætningen skal kunne bruge 
det, siger synschef i Søfartssty-
relsen, Lars Gerner Nielsen.

Det vigtigste er, at be-
sætningen rent faktisk 
taler om sikkerhed – og 
at både rederi og skibs-
ledelse er i stand 
til at bruge skibets sik-
kerhedsudstyr, kan klare 
en tilspidset situation 
– og overholde proce-
durerne i dagligdagen.”
Synschef Lars Gerhard Nielsen
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Forskning bag

Vi�har�været�en�tur�med�SeJerØFærgen og 
har�mødt�besætningen,�øboerne,�sommerhus-
ejerne�og�cafeteriadamen.�Alle�er�glade�for�fær-
gen�–�både�til�transport�og�som�arbejdsplads.

Gåsefarmer:�
Serviceminded besætning
Laurids Christensen startede en gåsefarm på Sejerø i 2007 
og producerer 3000 fritgående gæs om året i Sejerøs grønne 
bakker. De to væsentligste fordele ved produktion på øen er, 
at der ikke er ræve på øen – og de billige ejendomspriser.
- Problemet med at producere på øerne er ikke prisen på fær-
gen – udfordringen er at få varerne med færgen, logistikken, 
og så mangler der arbejdskraft på øen. Øerne bliver italesat 
som udkantsområder, hvor der ikke sker noget som helst. Det 
passer ikke, understreger Laurids Christensen, der efterlyser 
mere fleksibilitet fra færgeadministrationens side, når der er 
initiativer til at benytte færgen til ekstra aktiviteter på øerne:
- Som jeg ser det, kan småøerne deles op i to grupper. Dem, 
der udvikler sig, og dem, der ikke udvikler sig. Det har meget 
med færgen at gøre. Service, fleksibilitet og muligheder.
- Vi har en dygtig og serviceminded besætning på vores 
færge, men den dialogbaserede fleksibilitet i forvaltningen 
kan optimeres på mange øer. 

Svært tilfredse
  Med 
ombord:

sejerØ-
færgen
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Jeg skal jo helst være i live, 
når jeg skal til at bruge min 
opsparede pension,” 
lyder det fra Eddie Mikkelsen, der 
skiftede et stresset job på Øresund 
ud med Sejerøfærgen i 2010.

ddie�Mikkelsen� startede� på� Sejerøfærgen� i�
2010.�Først�som�styrmand�i�trekvart�års�oplæ-
ring, herefter fik han en fuldtids skibsførerstil-
ling,�da�en�af�kollegerne�gik�på�pension.

-�Jeg�kom�fra�14�år�i�HH�Ferries�med�natte-
vagter�og�skiftende�arbejdstider.�Færgerne�mellem�Helsingør�
og�Helsingborg�sejler�24/7/365,�og�efter�14�år�var�det�nok,�
fastslår�Eddie�Mikkelsen:

-�Jeg�synes,�at�det�arbejdsmæssigt�og�vagtmæssigt�er�et�
godt�bytte.�Samtidig�må�jeg�da�erkende,�at�der�er�langt�fra�
lønnen�i�HH�Ferries�til�det,�vi�får�udbetalt�på�Sejerøfærgen.

penge ikke alt
-�Men�penge�er�ikke�alt.�Vi�har�meget�frihed,�ø-færgejobbet�
giver�mere�tid�hjemme.�Og�vi�har�det�vældig�hyggeligt�om-
bord, blandt andet med en skibsklub, der sørger for, at vi ikke 

går�sukkerkold�om�aftenen�efter�oplægning�på�Sejerø.�Vi�gør�
ikke�tingene�sværere,�end�de�er,�siger�Eddie�Mikkelsen.�Han�
fortæller,�at�en�sjov�del�af�jobbet�er,�at�besætningen�kommer�
til at kende mange af øboerne ved navn.

melder marsvin over radioen
-�Det�bliver�lidt�familiært,�folk�kommer�op�og�hilser�på,�og�vi�
følger�med�i�livet�på�øen.�Der�er�også�turister,�som�kommer�
op�i�styrehuset,�særligt�om�sommeren,�og�vi�kan�da�næsten�
altid imponere med vores havudsigt! 
Om�sommeren�melder�vi�også�over�højttaleranlægget,�hvis�
der�er�noget�spændende,�som�turisterne�kan�have�glæde�
at�se;�fx�kongeskibet�–�krigsskibe,�redningshelikoptere,�som�
jævnligt�bruger�Sejerøfærgen�som�øvelsesplatform,�og�ikke�
mindst�når�der�er�marsvin�i�farvandet.�õ

Når�vi�sidder�på�færgen,�er�der�ikke�mere�at�gøre.�Så�falder�vi�
ned og klarer de sidste mails. for resten super, at der er Wifi 
på�færgen,�lyder�det�fra�Anne�og�Hans�Martin�Friis�Møller,�der�
købte�sommerhus�–�uden�internet�–�på�Sejerø�for�et�års�tid�siden.

-�Det�er�fint,�at�vi�kan�købe�et�30-turs�kort,�så�er�de�sidste�
10�ture�gratis.�Bare�vigtigt,�at�man�får�det�brugt�inden�for�det�
år,�hvor�det�gælder.�

Vi�kan�mærke�på�vores�udgifter,�at�der�er�kommet�
70�%�reduktion�i�fragtpriserne�på�færgen,�siger�Tine�
Olsen.�Hun�driver�et�landbrug�på�Sejerø�sammen�med�
sin mand – de producerer hvede og byg, der skal 
med�færgen.

Sommerhusejere: no regret

ø-landmand:
Støtten kan mærkes

e

- Der er ikke de store trafikale og navi-
gatoriske udfordringer på den lille times 
sejlads mellem Havnsø og Sejerø, specielt 
ikke sammenlignet med Øresund, siger 
Eddie Mikkelsen: - Nogle gange stopper 
vi for en lystbåd på vej ind eller ud af 
havnen. Ellers går det meget roligt.

sejerØ-
færgen
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Jeg�er�3.�generations�indvandrer�på�Sejerø.�
Vi tager til Sejerø i alle ferier og helligdage. 
Færgen�er�virkelig�komfortabel�i�forhold�til�
den gamle, og servicen er ok, siger Lisbeth 
frederiksen.
Billetprisen? jeg synes nok, det er lidt dyrt 
– vi betaler 590 kr. retur for to personer 
i en bil.

”ledende maskinchef” kan mikael eriksen kalde sig. han har 
været på sejerøfærgen i 28 år, og er – med egne ord – kanon 
glad for jobbet og for kollegerne.
-�Jeg�kan�godt�lide�at�være�til�søs,�men�vil�ikke�sejle�langfart,�det�passer�
ikke�til�familielivet.�Jeg�passer�al�teknikken�fra�olieskift�til�elpærer,�og�det�
er�min�opgave�at�være�med�på�vogndækket�og�åbne�bovporten.�Jeg�
kender�både�øboer�og�sommerhusgæster,�det�er�hyggeligt.
- jeg sejler en dag og har to dage fri. jeg kan ikke klage over lønnen – 
har�været�ansat�så�længe,�at�jeg�er�tjenestemand.
- Det er en god ide med indkøbsaftaler, bare de er bedre end dem, vi 
selv�har�lavet�i�årenes�løb.�Hos�os�køber�vi�ikke�lokalt;�vi�har�forhandlet�
nogle ret gode rabatter.

-�Det�er�meget�op�og�ned,�både�hvor�meget�vi�sælger,�og�hvad�vi�sæl-
ger. Om sommeren er det mest is. ellers er det grillvarer, øl, vand og 
smøger,�fortæller�Inger�Dragsdal�Nielsen.�Hun�har�forpagtet�cafeteriaet�
på�Sejerøfærgen�i�de�sidste�otte�år.�Om�vinteren�indebærer�aftalen,�at�
hun�har�åbent�onsdag,�lørdag�og�søndag.�Fra�maj�til�september�skal�der�
være�åbent�hver�dag.�Inger�er�en�del�af�færgens�sikkerhedsbesætning.�
Færgen�må�medtage�245�
passagerer fra 1. maj til 31. 
september – og 146 pas-
sagerer�om�vinteren.�Når�
færgen�har�det�store�pas-
sagerantal�med,�tæller�ca-
feteriaets bemanding med 
i� sikkerhedsbesætningen;�
Inger� har� gennemgået�
STCW sikkerhedskursus.

- For mig er det vigtigt, at vores passagerer 
har en god oplevelse, når de er med. jeg sy-
nes, det er hyggeligt at gå rundt og billettere. 
jeg er smilende og har tid til en snak – jeg ta-
ler varmt for øen og giver turisterne gode råd.
jeg spørger altid folk, om de er nervøse for at køre 
op�på�hængedækket,�og�jeg�forsøger�at�finde�nogle�
andre,�hvis�de�helst�er�fri,�fortæller�Maria�V.�Larsen,�
der�har�sejlet�som�styrmand�på�Sejerøfærgen�siden�
1.�oktober�sidste�år�og�er�glad,�både�for�jobbet�og�
for sine kolleger:
-�Vi�går�super�godt�i�spand.�Jeg�er�glad�for,�at�jeg�får�
lov�til�at�manøvrere�færgen�–�jeg�er�ved�at�varme�op�
til at sejle som skibsfører.

Jeg�bor�på�Nekselø�og�sejler�som�skibsassistent�og�
styrmand�på�Sejerøfærgen�og�som�skipper�på�Nek-
seløfærgen,�siger�Jens�Edberg�Petersen:
- mit arbejde er at fortøje, jeg gør rent og vedligehol-
der�–�når�jeg�er�matros.�Når�jeg�sejler�som�styrmand,�
billetterer jeg.

Sommerhusejer:
Dyrt – og dejligt

maskinchefen:
Stadig glad – efter 28 år

Cafeteriaet:
Is, pølser og smøger

Styrmand: Vi går 
supergodt i spand

Skibsassistent: 
Det hele passer sammen

Reduktionen�i�fragtpriserne�er�i�Kalund-
borg�kommune�på�70�%.�Den�maksimale�
reduktion�ift.� loven�er�på�80�%,�men�i�
Kalundborg� Kommune� har�man� valgt�
at reducere med 70 %. Hvis der bliver 
penge�tilovers�et�år,�så�bruges�de�på�for-
bedringer�for�passagerne�næste�år.

sejerØ-
færgen
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Min vision for arbejdet med Færgesekretariatet er, at 
Færgesekretariatet�varetager�medlemmernes�interesser�
og�leverer�en�dynamisk�service;�således�at�fokus,�arbejds-
opgaver og tilbud følger udviklingen og medlemmernes 
behov. 

Jeg�mener,�det�er�vigtig,�at�Færgesekretariatet�bliver�
et�“konkret”�stykke�værkstøj,�som�kan�styrke�færgernes�
muligheder for udvikling og benchmarking til gavn for 
driften, miljøet, sikkerheden og driftsøkonomien.

Herved�bliver�sekretariatet�et�aktiv�for�færgerne,�kom-
munerne og ikke mindst øboerne og turisterne, som er 
vores kerneydelse.

De vigtigste milepæle indtil nu er, at sekretariatet 
har�fået�en�god�start,�har�fået�etableret�et�godt�netværk�
og�har�fået�sig�placeret�på�landkortet�i�færgedanmark.

De vigtigste mål for�det�næste�års�arbejde�er,�at�fær-
gesekretariatet�få�etableret�nogle�konkrete�tiltag,�som�
effektueres ude hos medlemmerne. õ

Min vision for arbejdet med Færgesekretariatet er at 
skabe�rammer�og�grundlag�for,�at�de�18�kommuners�fær-
gedrift�set�i�samlet�sammenhæng,�får�optimeret�deres�drift�
og�udvikling�af�færgesejlads�og�-materiel�med�den�bedst�
mulige udnyttelse af de økonomiske rammer fra staten 
og kommunerne.

De vigtigste milepæle indtil nu er først og fremmest 
synliggørelsen�internt�og�eksternt�af�det�nye�Færgesekre-
tariat�–�dets�formål�samt�opgaver.�Dernæst�startfasen�med�
afklaring�og�prioriteringen�af�de�vigtigste�opgaveområder�
samt�etableringen�af�en�række�arbejdsgrupper�til�kvalifice-
ringen af de først prioriterede opgaveanalyser.

De vigtigste mål for�det�næste�år�er�at�dokumentere�
konkrete�resultater�driftsmæssigt/økonomisk�som�resulta-
ter af arbejdsgruppernes opgaveforslag. õ

STyREGRUPPENS�visioner
OVerFArTSLeDer sØren adsersen,
STrUer:

DIreKTØr bjarne hansen, LOLLAnD:
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etableringen af Færgesekretariatet 
bygger�på�forventningen�om,�at�samar-
bejde�om�fælles�udfordringer�giver�bedre�
resultater.�Det�er�et�godt�afsæt,�og�jeg�vil�
derfor�være�optaget�af,�at�vi�nu�forfølger�
nogle�af�de�konkrete�mål�inden�for�Fær-
gesekretariatets�seks�indsatsområder.

Det er vigtigt for mig, at vi har blik 
for�den�sikre�drift�inden�for�færgefarten.�
Det handler selvfølgelig meget om øko-
nomi og maritim sikkerhed, og det stiller 
en�masse�krav�til�vores�fælles�viden�og�til�
vores�samarbejde�om�færgefart.

Det er dog lige så vigtigt,�at�færge-
selskaberne,�med�afsæt�i�den�sikre�drift,�
er mere end rendyrkede transportselska-
ber.�Færgerne�er�afgørende�for�øernes�
nutid�og�fremtid,�og�med�færgerne�har�
vi samtidig en stor lokal viden om de 
småøsamfund,� som� skal� bringes� i� spil�
og bidrage til den fortsatte og positive 
udvikling�af�yderområderne.�

Generelt�er�der�en�bevægelse�fra�land�
til by, og dette stiller store krav til ny-
tænkning�og�samarbejde�mellem�mange�
aktører for at fastholde og understøtte 
bosætning,� erhverv�og� turisme.�Dette�
gælder�både�på�øerne�og�på�”fastlan-
det”,� hvor� det� at� have� en� færgehavn�
også�er�af�stor�betydning.�õ

Min vision for arbejdet med Færgesekretariatet er, at vi kan finde 
fælles�udviklingspotentialer,�som�gør,�at�driften�af�småfærgerne�bliver�
så�god�og�effektiv�som�muligt.�For�en�ø�som�Anholt�i�Norddjurs�Kom-
mune�er�færgen�øens�livsnerve,�og�jo�bedre�vi�kan�få�færgedriften�
til�at�fungere,�des�bedre�vilkår�har�øen�for�at�fastholde�og�tiltrække�
beboere og erhvervsliv.

Når�jeg�er�sammen�med�de�andre�små�ø-kommuner,�hører�jeg,�at�
der�faktisk�er�stor�bevågenhed�omkring�småøerne.�Øboerne�får�for-
holdsvis�mere�opmærksomhed�end�de�øvrige�borgere�i�kommunen,�
og�sådan�skal�det�også�være.�De�tumler�med�nogle�udfordringer,�som�
vi�på�fastlandet�aldrig�tænker�over.�På�Anholt�er�der�en�lille�folkeskole,�
men�efter�9.�klasse�skal�eleverne�over�på�fastlandet.�Det�er�en�sejltur�
på�tre�timer�hver�vej.�Derfor�flytter�man�som�ung�anholter�tidligt�hjem-
mefra.�Man�kan�sige�sig�selv,�at�det�er�vigtigt,�at�der�også�uden�for�
turistsæsonen�er�mulighed�for�at�komme�hjem�i�weekenden.

Indtil nu�har�Færgesekretariatet�fået�ansat�en�dygtig�sekretariats-
leder,�og�vi�kan�mærke,�at�Christiansborg�lytter�til�vores�anbefalinger.�
Det har fx betydet, at der er kommet et fint lovforslag om tilskud til, 
at�færgetaksterne�kan�blive�billigere.

I det kommende år�er�det�vigtigt,�at�Færgesekretariatets�arbejde�
udmønter sig i nogle konkrete resultater, som giver grobund for en 
endnu�mere�effektiv�færgedrift.�Jeg�har�selv�meget�fokus�på�et�tiltag�
om samarbejde med vores søfartsuddannelser, for det er vigtigt, at vi 
kan�rekruttere�dygtige�medarbejdere�til�fremtidens�færgedrift.�Jeg�tror�
også,�der�er�nogle�”lavthængende�frugter”�i�forhold�til�fælles�indkøb,�
kompetenceudvikling af personale og administrative effektiviseringer, 
og�det�har�vi�nedsat�nogle�arbejdsgrupper�til�at�komme�med�oplæg�til.
õ

Min vision for arbejdet med Færgesekretariatet er�at�få�mest�muligt�ud�
af�de�midler,�som�er�afsat�til�et�område,�som�mangler�bevågenhed.�Det�er�
desuden�vigtigt,�at�det�ikke�bliver�en�ren�parallelorganisation�til�Småøernes�
Færgeselskab.

Personligt gik jeg ind i arbejdet�med�det�formål�at�holde�det�så�tæt�på�
det praktiske arbejde som muligt.

De vigtigste milepæle indtil nu�er�at�få�samarbejdet�med�KL,�Småøernes�
Færgeselskab�og�andre� interessenter�til�at�supplere�hinanden�mest�muligt�
via�samarbejdsaftaler,�så�det�bliver�tydeligt�for�”kunderne”,�hvor�de�får�den�
bedste�hjælp.

De vigtigste mål for det næste års arbejde er�at�få�skabt�forståelse�
for,�at�der�er�lige�så�mange�verdensbilleder�som�færgerier,�og�at�vilkårene�er�
meget forskellige.

Der�er�færgerier,�som�kører�rigtigt�godt,�og�som�har�en�positivt�politisk�
bevågenhed,�og�så�er�der�andre�som�opfattes�som�et�nødvendigt�onde.

Vi�kan�ikke�lave�en�skabelon,�der�passer�alle;�vi�skal�have�de�mange�forskel-
lige�varer�på�hylden,�som�kunderne�efterspørger,�og�som�kan�bruges�lokalt.�õ

jens kloster hedegaard, 
HAVne- Og OVerFArTSLeDer, HADerSLeV:

michel van der linden, 
KALUnDBOrg:

SeKreTArIATSCHeF christina lundbergh, 
nOrDDJUrS:
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formanden for ø-udValget:

Bred oPBakning til 
Færgesekretariatet

- Jeg ser oprettelsen af Færgesekreta-
riatet som et udtryk for den generelle 
opmærksomhed på øernes forhold, som 
findes bredt i Folketinget, siger formand 
for Folketingets Udvalg for Landdistrik-
ter og Øer, Peter Juel Jensen, der peger 
på, at det også i sig selv er fornuftigt, 
at man på en organiseret måde ser på, 
hvordan man kan udnytte hinandens 
erfaringer, muligheder for fælles indkøb 
m.m. 

FOTO:�STEEN�BROGAARD

or mit eget vedkom-
mende, synes jeg, at det er 
vigtigt at sikre ordentlige 
afløserfærger�til�øerne,�da�
øboerne jo er helt og alde-

les�afhængige�af,�at�færgen�sejler.�På�lidt�
længere�sigt�er�en�eller�anden�form�for�
standardisering�på�færgeområdet,�som�
også�kommunerne�og�øboerne�kan�se�
sig selv i, en stor udfordring, siger Peter 
juel jensen:  

-� Udvalget� havde� fornøjelsen� at�
drøfte� Færgesekretariatets� hovedop-
gaver�med�Kjeld�Bussborg� Johansen,�
formand for styregruppen, og sekreta-
riatsleder�Jan�Fritz�Hansen�på�et�møde�
i�januar�i�år,�og�der�var�på�mødet�bred�
opbakning�i�udvalget�til�Færgesekreta-
riats arbejde hidtil og de fremadrettede 
indsatsområder,�som�blev�præsenteret�
for�udvalget�på�mødet.

Peter juel jensen understreger, at 
der�i�udvalget�kan�være�delte�meninger�
om,�hvilket�indsatsområde,�der�er�det�
vigtigste:

- for mit eget vedkommende, synes 
jeg,�at�det�på�den�korte�bane�bliver�in-
teressant�at�se,�hvordan�færgeturismen�
kan�fremmes�i�sammenhæng�med�den�
kommende�nedsættelse�af� færgetak-
sterne,�men�også�i�hvor�stor�grad�ned-
sættelserne�kommer�til�at�betyde�bo-
sætning�og�styrkelse�af�mulighederne�
for at drive erhverv.

Ø-besØg
-�Udvalget�besøgte�Endelave�og�Hjarnø�
i�efteråret�2015,�og� jeg�synes,�at�det�
er�meget�interessant,�at�Horsens�Kom-
mune�har�lavet�forsøg�med�nedsættelse�
af�færgetaksterne�til�Endelave.�Forsøget�
viser,�at�en�nedsættelse�af�taksterne�for�
personbefordring har betydet, at flere 
har besøgt endelave i forsøgsperio-
derne, lyder det fra udvalgsformanden 
der tilføjer, at man dog generelt bør 
være�opmærksom�på,�at�de�små�øer�er�
meget forskellige, herunder med for-
skellig sejlafstand, og at effekten af en 

prisnedsættelse�kan�variere�mellem�de�
forskellige øer.

-�I�den�sammenhæng�skal�man�også�
bemærke,�at�social-�og�indenrigsmini-
sterens� lovforslag�om�nedsættelse� af�
færgetakster�netop�lægger�op�til,�at�den�
konkrete�tilrettelæggelse�af�ordningen�
med�tilskud�til�nedsættelse�af�færgetak-
ster for biler og passagerer skal ske lo-
kalt med udgangspunkt i lokale forhold, 
understreger Peter juel jensen:

-�Udvalget�skal�besøge�de�sydfynske�
småøer,�Lyø,�Avernakø�og�Bjørnø,�den�
6.�og�7.�juni.�Jeg�forventer,�at�færgedrif-
ten�til�småøerne�–�og�de�udfordringer�
som�der�måtte�være�hermed�-�vil�være�
et� tema,�som�beboerforeningerne�på�
småøerne�vil�tage�op�over�for�udvalget.�
Faaborg-Midtfyn� Kommune� deltager�
også�i�studieturen,�så�jeg�tror,�at�vi�får�
en�god�og�konstruktiv�drøftelse�om�fær-
gedriften�til�småøerne�under�udvalgets�
besøg. õ

- Det er i første række de deltagende kommuner, 
som skal evaluere Færgesekretariatet. Men det er 
klart, at udvalget vil være interesseret i at drøfte 
Færgesekretariatets konkrete resultater, og om 
pengene er givet godt ud. Indtil videre tegner det 
fint, siger formanden for Folketingests Udvalg for 
Landdistrikter og Øer, Peter Juel Jensen (V).

f
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formanden for ø-udValget: noter

reDere�PÅ�
SKOLEBÆNKEN

Færgesekretariatets
årsmØde den 26. og 27. maj

HenVenDeLSe TIL ministeren 

15 kommunale redere var samlet på SIMAC 
den 12. maj til kursus om rederens pligter og 
ansvar. Kurset vil blive udbudt igen til efteråret.

”Færgerederens�søretslige�pligter�og�ansvar”�er�overskriften�
på�en�tætpakket�kursusdag�for�kommunale�redere.�I�alt�15�
kommunale redere fra 10 kommuner er mødt op.

-�På�kurset�underviser�vi�i,�hvilke�forpligtelser�de�som�kom-
munale redere har over for samfundet, myndighederne og 
passagererne;�det�er�en�ny�rolle�for�en�kommunal�embeds-
mand,�forklarer�Philip�Max�Cossen,�der�er� lektor�på�SIMAC�
og�ansvarlig�for�kurset.�Han�peger�på,�at�Præstø-ulykken�er�et�
godt�eksempel,�som�han�henviser�til�på�kurset:

-�Det�kom�ganske�enkelt�bag�på�efterskolens�forstander,�at�
han havde ansvar og forpligtelser som reder.

Blandt�emnerne�er�i�øvrigt�ISM,�forsikring�og�personaledrift�
og�færgerederens�ansvar�over�for�klassifikationsselskabet�samt�
Søfartsstyrelsens krav.

Færgesekretariatets formand, Kjeld Bussborg Jo-
hansen, og sekretariatsleder, Jan Fritz Hansen, 
fremlagde den 4. maj planer og visioner for arbej-
det i Færgesekretariatet – herunder de seks ind-
satsområder.

Udvalget viste særlig stor interesse for, at Fær-
gesekretariatet fremover koordinerer sine forslag 
vedrørende turisme nærmere med kommunernes 
ansvarlige afdelinger og med regionerne.

”Mere�fleksibilitet”�er�hovedoverskriften�på�
en�henvendelse,�Færgesekretariatet�sammen�
med�Danske�Småøer�og�flere�kommuner�har�
sendt�til�social-�og�indenrigsminister�Karen�
ellemann, efter folketingets førstebehand-
ling�af�den�nye�lov�om�nedsættelse�af�fær-
getakster for biler, passagerer mv. til og fra 
visse øer.

Ifølge�lovforslaget�kan�landevejsprincip-
pet�med�støtte�til�færgebilletterne�kun�be-
nyttes�i�”skuldersæsonerne”�på�hver�side�af�
sommerferien. men det princip passer ikke 
til�virkeligheden�ude�på�øerne,�hvor�aktivite-
terne�falder�året�rundt.

Færgesekretariatet� har� allerede� skrevet�
høringssvar.

STOr InTereSSe I         ’S 
TeKnIK- Og MILJØUDVALg

Her�vil�der�blive�fremlagt�status�for�Færgesekretariatet�ar-
bejde�–�og�kursen�for�næste�års�arbejdsprogram�vil�blive�
stukket ud.

Med�på�programmet�er�også�oplæg�fra�Søfartsstyrelsen�
om kvalitetsskibsfart og debat med politikere om ø- og 
færgetilskud,�færgernes�rammevilkår�m.v.

Lennart�Damsbo-Andersen�(S),�næstformand�for�Folke-
tingets�Udvalg�for�Landdistrikter�og�Øer,�indleder�debatten.

På�andendagen�er�der�bl.a.�temadebat�med�overskriften�
”Projekt�fælles�indkøb,�teknisk�optimeringsmulighed/vejled-
ning�og�projekt�afløserfærge”.
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Hvordan ser Søfartsstyrelsen på sik-
kerheden i, at passagerantal styres i 
forhold til bestemte skæringsdatoer 
– der jo kun i meget overordnet for-
stand har med vejret at gøre?
Troels Blicher Danielsen:�Vi�er�opmærk-
somme�på,�at�den�nuværende�definition�
af�vinter�og�sommer�i�reglerne�kan�være�
en�udfordring�for�erhvervet;�specielt�når�
forårets�højtider�falder�tidligt.�Begræns-
ningerne for sejlads i perioden 1. okto-
ber - 30. april er indført af hensyn til 
sikkerheden,�men�vi�er�åbne�for�at�se�
på�reglerne�i�dialog�med�erhvervet,�og�

måske�vi�i�fællesskab�kan�finde�en�mere�
fleksibel tilgang. 

 
Hvad vil det kræve af rederier og 
besætninger?
Troels Blicher Danielsen:�Grænserne�for�
passagerantallet er fastsat ud fra inden-
dørsarealerne�på�de�enkelte�færger�og�
tager højde for, at flugtveje, brandbe-
kæmpelses-�og�førstehjælpsudstyr�til�en�
hver�tid�er�fuldt�tilgængeligt,�også�hvis�
vejrforholdene�gør,�at�alle�færgens�pas-
sagerer opholder sig indenfor.

 

Hvilke tiltag arbejder I helt konkret 
med?
Troels Blicher Danielsen:� I� tæt�samar-
bejde�med�Ærøfærgerne�har�Søfarts-
styrelsen�i�dette�forår� iværksat�et�for-
søg, hvor der i vinterperioden ikke er 
begrænsning� på� passagerantallet� for�
udendørs�områder,�ligesom�i�sommer-
perioden. Skibet kan dermed perma-
nent medtage passagerer udendørs 
under� forudsætning� af,� at� skibet� og�
rederiet, forud for hver afgang, bl.a. 
vurderer vind- og vejrforhold, og at pas-
sagerne dermed reelt kan forventes at 
opholde sig udendørs under sejladsen. 

 
er der international regulering, 
der kan besværliggøre en ændring?
Troels Blicher Danielsen: Passagerers 
opholdsrum er danske regler. 

 
Hvad er tidshorisonten?
Troels Blicher Danielsen:�På�baggrund�
af�bl.a.�forsøgsordningen�med�Ærøfær-
gerne vil vi vurdere, om det er muligt at 
justere�reglerne�på�området.�Erhvervs-
rettet� regulering�kan� træde� i� kraft�1.�
januar�og�1.�juli�hvert�år,�så�hvis�der�er�
behov for at justere reglerne, kan dette 
måske�ske�i�2017.�õ

Forsøgs-
ordning med 
Passagertal

søfartsstyrelsen:

På�nogle�øfærger�bestemmes�sommer/
vinter passagerantal af fastsatte datoer.
Søfartsstyrelsen�har�iværksat�en�forsøgs-
ordning med sommer/vinter passagertal 
på�Ærøfærgerne.�
-�På�baggrund�af�bl.a.�forsøgsordningen�
vil vi vurdere, om det er muligt at justere 
reglerne på området,�fortæller�vicedi-
rektør i Søfartsstyrelsen, Troels Blicher 
Danielsen.

Færgesekretariatet – og de 18 ø-kommuner bag – har 
et�ønske�om,�at�der�oprettes�en�særlig�færgeuddannelse�
for navigatører. 

Tanken�er,�at�et�arbejde�på�en�ø-færge�tiltrækker�nogle�
helt andre personer, end de, der uddanner sig til ”de store 
have”. De skal derfor rekrutteres i et andet segment og 
have�en�mere�fokuseret�uddannelse.�Dette�ville�på�sigt�
kunne�være�med�til�at�løse�rekrutteringsproblemerne�på�
de�små�færger.
 

er det noget, Søfartsstyrelsen vil være med til at se 
på? Hvor ligger de største udfordringer/hindringer?
 
Troels Blicher Danielsen:�Søfartsstyrelsen�og�Færge-
sekretariatet�mødtes� i�marts�om�disse�spørgsmål�ved-
rørende�besætninger�til�ø-�og�genvejsfærger,�hvor�bl.a.�
navigatører og skibsassistenters uddannelseskrav blev 
drøftet.
�På�den�baggrund�forventer�Søfartsstyrelsen� i� løbet�af�
foråret�at� invitere�de�relevante�parter�til�en�workshop�
om emnet.

Færgeuddannelse
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Lavere driftsomkostninger og mindre miljøaftryk bliver forenet, 
når�færgeoverfarten�Kleppen-Venø�om�kort�tid�får�monteret�en�
batteribank,�der�skal�levere�strømmen�til�færgens�elforbrug.
Der�investeres�en�million�i�omlægningen,�og�besparelserne�vil�
kunne�betale�det�1�mio.�store�kommunelån�af�på�10�år.

VenØ Færgen 
���������BLIVER

-�Ideen�er,�at�vi� lægger�40�store�bat-
terier�ned�i�færgen.�Vores�dieseldrevne�
generatorer kører i dag ca. 19 timer i 
døgnet�for�at�holde�færgen�med�strøm.

Forbruget�ligger�på�ca.�12�kW,�mens�
generatorernes�kapacitet�ligger�på�om-
kring 86 kW – derfor er dieselmotorer-
nes�workload�alt�for�lille�–�det�betyder,�
at de ikke kører energieffektivt, forklarer 
overfartsleder Søren adsersen, der er 
hoveddrivkraften bag omstillingen.

Når�batterierne�er�på�plads,�skal�ge-
neratorerne�lade�på�den�100�kWh�store�
batteribank. Det er der to meget store 
fordele ved.

for det første kommer generato-
rerne�til�at�køre�mere�energieffektivt�på�
det�rigtige�–�større�–�workload.

for det andet skal generatorerne – 
efter beregningerne – kun køre i fire en 
halv time i døgnet for at lade batteri-
erne�op,�herefter�klarer�færgen�sig�på�
batteristrøm. Driftstimerne er betydeligt 

reduceret;�det�giver�væsentligt�mindre�
slid, bunkerforbrug og vedligeholdelse.

kommunelån over 10 år
Omstillingen kommer til at koste i om-
egnen af en million kr., som optages via 
et�kommunelån.

- Vores beregninger viser, at bespa-
relserne�på�vedligeholdelse�af�genera-
torer�og�på�bunkerforbrug�kan�betale�
lånet� af� over� 10� år,� fortæller� Søren�
Adsersen.�Han�tilføjer,�at�besætningen�

grøn

Nu bliver den 200 meter lange sejltur til Venø grønnere.

limFjordsfærgerne
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allerede�er�i�gang�med�en�lang�række�
ekstra energibesparelser, der ikke er 
med i regnestykket.

-�Alle�elpærer�er�skiftet�til�LED.�Der�
er�sat�autostop�på�hydraulikpumperne,�
så�de�stopper�sammen�med�hovedmo-
toren i havn. elforbruget til varme skal 
styres�bedre.�Og�meget�andet�–�der�går�
jo sport det.

- før har vores elforbrug ikke betydet 
noget, generatorerne kørte jo bare. nu 
kan�det�aflæses�direkte�i,�hvor�mange�
timer vi skal køre med generator.

Endelig�peger�overfartslederen�på,�at�
batteribanken giver en større driftssik-
kerhed�på�overfarten.

-�Nu�har�vi�både�to�generatorer�og�
en batteribank, der kan levere strøm.

Fase 2: hovedmotoren skiFtes
Hvis�erfaringerne�med�batterierne�går�så�
godt som forventet, er planen, at den 
dieseldrevne hovedmotor skal udskiftes 
med en batteridrevet elmotor – og at 
batteribanken skal gøres tilsvarende 
større.

-�Vi�gør�det�først,�når�hovedmotoren�
alligevel�skal�skiftes�om�ca.�fem�år,�fast-
slår�Søren�Adsersen:

-�En�hovedmotor�på�en�færge�som�
Venø�Færgen�holder�i�snit�10�år,�de�ca.�
årlige�36.000�havneanløb�slider.

Omstillingen vil koste ca. tre millio-
ner – og man kan sige, at vi sparer en 
million�til�den�nye�dieselmotor�–�så�det�
giver�en�ekstra�udgift�til�omstilling�på�to�
millioner, som besparelserne ved el-drift 

skal�kunne�forrente;�og�det�kan�godt�
lade sig gøre.

Opladning af batterierne via land-
strøm�kan�ikke�betale�sig�for�Venø�Fær-
gen.�Afgiftsfri� landstrøm�gælder� kun�
for skibe over 400 brutto ton, hvilket 
udelukker�Venø�Færgen,�som�er�på�269�
brutto�ton.�Overfartslederen�håber�på,�
at�denne�grænse�bliver�ændret,�således�
at�de�færger�med�størst�potentiale�for�
batteridrift�kan�få�bedre�vilkår.

-�Jeg�håber,�prisen�falder,�så�vi�helt�
kan�undgå�at�køre�med�dieselgenerator.

Og�ellers�må�vi�jo�bygge�os�en�lille�
vindmølle …
Overfarten fra Kleppen til Venø er 
200 meter lang og tager to minutter 
at sejle. õ

rederi:�Struer�Kommune
ansatte:�6�kaptajner�og�4�styrmænd
Færge:�M/F�Venø�Færgen
længde: 46,6 m, bredde 9,2 m.
motorer: 2 stk. Volvo D12 hovedmotorer 
der�yder�360�HK.�
Fart: 10,5 knob
overfart:�Kleppen�og�Venø
overfartstid:�2�minutter�-�Længde:�200�meter
havneanløb årligt: 36.000

Venø Færgen

Det er vigtigt, at vi som rederi gør alt for at 
udvikle kompetencerne hos vore medarbejdere. 
Måske�er�der�nogle�på�Egholm-overfarten,�der�
er overkvalificerede, men de kan lide 
at�være�her,�siger�Henrik�Jess�Jensen,�
chef�for�Egholmfærgerne.

god 
Betjening
-�Sidste�år�indledte�vi�et�samarbejde�med�Visit�Nordjylland�om�
kurser i god kundebetjening.

Derudover�laver�vi�fælles�førstehjælpskursus,�hvor�vi�tager�
den�ene�halvdel�fra�hver�overfart�på�skolebænken,�og�sam-
men�med�beredskabscentret�træner�vi�de�ansatte�i�brand-�og�
redning herunder mandoverbord-øvelser. efterfølgende mø-
des�de�to�overfarters�besætninger�til�evaluering.�Det�drejer�
sig�om�hele�tiden�at�få�nye�horisonter,�lyder�det�fra�Henrik�
Jess�Jensen,�chef�for�Egholmfærgerne�i�Aalborg�Kommune:

-�Besætningen�er�glade�for�at�være�på�færgen.�Har�vi�en�
sjælden�gang�brug�for�en�afløser,�kan�vi�finde�dem�på�Skagen�
Skipperskole,�som�vi�samarbejder�med.�Netop�nu�går�en�af�
vore�styrmænd�på�skolen�for�opgradering.

mange turister
Hvert�år�besøges�Limfjordsøen�af�ca.�80.000�turister.�Øen�
er�flad�som�en�pandekage;�det�højeste�punkt�ligger�kun�1,5�
meter�over�daglig�vande�i�fjorden,�og�øen�har�da�også�været�
oversvømmet flere gange i forbindelse med storme.

truet aF motorvej
motorvejsplaner, der vil gøre egholm landfast med Vendsys-
sel�og�Himmerland,�kan�endeligt�sende�rutens�to�færger�M/F�
Egholm�og�M/F�Egholm�II�på�pension.�

-�Endnu�er�det�dog�fremtidsplaner,�der�kan�sagtens�gå�10�
år�eller�mere�–�da�planerne�realiseres�med�statslig�finansiering.�
Indtil�da�fortsætter�Egholmfærgerne.�õ

AF�JENS�NØRGAARD��FOTO�CARSTEN�LUNDAGER

Venø 3

limFjords

færgerne
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Kattegrus�og�turister�er�Fur-færgens�vigtigste�last.�Ruten�
besejles�af�to�døgnbemandede�færger�med�i�alt�72�afgange�
i døgnet. mød fur-overfartens overfartsleder og furs havne-
foged, anne-marie mortensen.

kattegrus 
og turister
Skive�Kommune�driver�overfarten� til�
Fur�med�de�to�topmoderne�færger�M/F�
Sleipner–fur og mjølner-fur.

Overfartstiden�mellem�Branden�og�
Fur�Havn�er�på�3-4�minutter.�Der�sejles�
72 ture i døgnet, og der er 16 medar-
bejder ansat ved overfarten. Heraf er 
de 15 kaptajner og én er maskinchef. 

47-årige� Anne-Marie� Mortensen�
har�sejlet�som�skipper�på�overfarten�
siden�1996�og�har�været�overfartsle-
der siden 2013.

-�Jobbet�er�spændende�og�alsidigt;�
ud�over�at�være�overfartsleder�vareta-
ger�jeg�også�jobbet�som�havnefoged�
på� Fur� Havn.� Jobbet� består� hoved-
sageligt i at modtage og afsende de 
coastere, der kommer til øen med 
bentonit�fra�Grækenland�til�Damolin�
a/S. Virksomheden fremstiller blandt 
andet kattegrus af moler (der kommer 
fra�øen)�og�af�det�bentonit,� skibene�
kommer med.

-�Det�er�de� lokale�vognmænd�på�
øen, der sørger for transporten fra 
skib� til� virksomheden.� På�den�måde�
hjælper�vi�hinanden�på�øen,�noterer�
anne-marie mortensen.

dØgnbemandet
- Vi er den eneste døgnbemandede 
færge�blandt�småfærgerne�i�Danmark.�
Der�er�to�mand�på�vagt�24-7.�De�skif-
tes hver fjerde time med enten at sejle 
færgen�eller�tage�sig�af�vogndækket�
og�billettering,�fortæller�Anne-Marie�
Mortensen�og�fortsætter:

Besætningen�sejler�en�uge�ad�gan-
gen�og�holder�så�fri� i�fire�dage.�Ord-
ningen fungerer, men det siger sig selv, 
at lønningerne ikke er de samme, som 
hvis�man�sejlede�i�handelsflåden.�Det�
skal�ikke�være�nogen�hemmelighed,�at�
lønniveauet�har�voldt�problemer,�når�
vi skulle rekruttere mandskab til over-
farten. õ

rederi:�Skive�Kommune
ansatte: 15 kaptajner og 1 maskinchef
Færger: Sleipner-fur og mjølner-fur
længde:� Færgerne� måler� 42,40�m� i� længden.
bredde er 13,5 m, dybgang 2,45 m.
overfartstid: 3-4 minutter
Begge�færger�kan�medtage�98�passagerer,�30�per-
sonbiler�eller�4� lastbiler�på�tilsammen�150�tons� i�
kombination med max. 6 personbiler

Fursund Færgerederi

AF�JENS�NØRGAARD��FOTO�CARSTEN�LUNDAGER

rederi:�Aalborg�Kommune
overfart:�Aalborg�til�Egholm�Færgehavn.
Distance: 400 m.
overfartstid: 5 minutter
ansatte:�7�skibsførere�og�3�styrmænd
Færgen M/F egholm: 
Bygget�i�1972�på�Nykøbing�Mors�skibsværft.�
kapacitet: 29 passagerer og 3 personbiler samt 
12 tons pr. afgang.
længde: 14,3 m, bredde: 5,3 m.

m/F egholm ii blev købt af aalborg 
Kommune�i�Tyskland�i�2010.�
Færgen�kan�medtage�96�passagerer�og�12�biler.�
længde: 25 m, bredde: 9,8 m. 

Aalb org-Egh o lm
    Færgern e

Overfartsleder og skibsfører Anne-Marie Mortensen styrer 
M/F Mjølner-Fur.

Kaptajnerne Johannes Jørgensen og Flemming Jensen 
på soldækket af M/F ”Egholm II”.
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vendborg�Havn�står�bag�
et forsøg i Det Sydfynske 
Øhav,�hvor�den�lille�færge�
til Hjortø – ”Hjortøboen” 
– skal sejle frem og tilbage 

mellem Svendborg og faaborg hver dag 
fra 25. juni til 14. august.

Undervejs�lægger�den�til�på�Hjortø,�
Skarø�og�vender�på�Avernakø.�Den�run-
der�Drejø�og�Hjortø�igen�på�hjemvejen�
til�Svendborg.�Færgen�bliver�liggende�en�
times�tid�ved�hver�ø,�så�øhopperne�får�
lejlighed til at kigge sig omkring.

-�Og�hvem�ved,�måske�får�de�lige-
frem lyst til at blive natten over? Der 
er�mange�muligheder.�Man�kan�også�
tage� den� almindelige� færge� til� Aver-
nakø,�Drejø�eller�Skarø;�så�gælder�fær-
gebilletten�også�til�”Hjortøboen”,�hvis�

man�sejler�videre�med�den,�fortæller�Sif�
Brinch�fra�Svendborg�Havn,�medtovhol-
der�på�øhop-projektet.�Hun�tilføjer,�at�
øboerne�har�været�positive,�og�–�det�er�
vigtigt�–�Hjortøs�færgefart�er�ikke�ramt�
af,�at�den�lille�færge�skal�sejle�øhop;�de�
almindelige to ture til øen opretholdes.

Flere Ø-turister
Ideen�er�at�promovere�øerne,�få�flere�
turister�ud�på�de�små�naturperler�–�og�
allerhelst�få�nogen�til�at�falde�for�idyllen�
og købe hus eller sommerhus.

- nu prøver vi med ”Hjortøboen”, 
som vi allerede har, og hvis det er en 
succes,� kan� det� være,� at� politikerne�
får�øjnene�op�for�ideen�og�investerer�i�
større tonnage – eller evt. lejer et skib 
til�næste�års�sejladser,�siger�Sif�Brinch:

- Det er klart, at projektet kommer til 
at give underskud. Der er kun plads til 
12�passagerer�på�færgen,�så�det�er�ikke�
mange�penge,�vi�får�ind�for�billetterne�
i�forhold�til�lønninger�til�to�besætnings-
medlemmer,�brændstof�og�drift.

- Svendborg Havn betaler den stør-
ste del af underskuddet. Det er vi indstil-
lede�på�for�at�løbe�projektet�i�gang�og�
prøve konceptet af. Derudover har tu-
ristkontorerne i Svendborg og faaborg 
og�Naturturisme�I/S�hjulpet�til�med�mar-
kedsføring.

Billetterne�bookes�direkte�på�Svend-
borg Havns bookingtelefon, og fartpla-
nen�findes�på�Svendborg�Havns�hjem-
meside.

-�Der�er�allerede�bookinger,�fortæller�
Sif�Brinch.�õ

øhop

Til sommer bliver det muligt at sejle fra ø til ø i det 
sydfynske.�Billetten�koster�kun�hundrede�kroner,�man�
kan�stige�af�og�på,�som�det�passer�–�så�man�kan�
komme�ud�på�fem�øer�med�start�i�Svendborg�eller�
faaborg. Svendborg Havn er initiativtager til til-
buddet, der løbes i gang med et økonomisk tilskud. 

s
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noter

Husk at ansøge om dine nye STCW-certifikater i 
god tid. Venter du med at ansøge om nye certifi-
kater, kan Søfartsstyrelsen ikke garantere, at du 
har dine nye, lovpligtige STCW 2010-certifikater 
inden årsskiftet.

Hvis du har ét eller flere beviser, der udløber den 
31.�december�2016,� skal�de�ombyttes� til� såkaldte�
2010-beviser allerede nu. De nye beviser har en gyl-
dighedsperiode�på�5�år�fra�udstedelsesdatoen�og�ko-
ster 500 kr. pr. stk.

H usk a t fo rn y 
  d in e cert i fi ka t er

Er�du�offentligt�ansat�på�en�af�Søfartens�
Lederes�eller�FOA’s�overenskomster,�
kan�du�få�op�til�25.000�kr.�af�din�efter-
uddannelse�betalt�fra�”Den�Kommunale�
Kompetencefond”.

25.000 kr.

Ø-FÆRGE�DEBAT�
PÅ�FOLKEMØDET

DAnSK MeTAL 
PÅ�TO�DAGES�VISIT

DeBATOPLæg: Færgerne er porten til øerne - 
hvordan inddrager vi dem i turismeudviklingen?
Ø-hop,�Ø-pas,�sommerfærger,�landevejsprincip�og�
meget mere er til debat til folkemødet.
Debattørerne�repræsenterer�ø-færgerne�og�øboerne�
–�og�vi�håber�på�mange�deltagere.
17. juni kl. 12:00 - 13:00

Dansk metals formand, Claus jensen, og cheføkonom, Thomas Søby, var 
på�to�dages�visit�på�Ærø�i�april�måned.�

Under�besøget�var�der�lejlighed�til,�at�repræsentanter�fra�Færgesekreta-
riatet�fik�drøftet�fremtidige�fælles�indsatsområder�med�Metal-formanden.�
Færgesekretariatet�havde�tre�konkrete�forslag�til�samarbejde:
•	Afløser/reservefærge
•	Færgeuddannelse	og	rekruttering
•	Udstyr	og	underleverancer
-�Det�har�været�gode�drøftelser,�og�vi�har�mange�fælles�fokusområder,�som�
jeg ser frem til, at vi kan arbejde sammen om – til gavn for begge parter, 
siger�Færgesekretariatets�sekretariatsleder,�Jan�Fritz�Hansen.�

Der�er�brede�rammer�for,�hvad�der�kan�gives�støtte�til.�Græn-
sen�går�ved�lovpligtige�kurser,�som�arbejdsgiveren�under�alle�
omstændigheder�skulle�have�betalt.

På billedet er det Dansk Metals formand, Claus Jensen, administre-
rende direktør på Søby Værft, Roar Falkenberg, cheføkonom for 
Dansk Metal, Thomas Søby, Færgesekretariatets sekretariatsleder Jan 
Fritz Hansen og Færgesekretariatets formand, Kjeld Bussborg, der er 
på rundvisning på Søby Værft.
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trynøfærgen lagde dæk, skib og kaffe til en hel dags filmoptagelser først 
i maj måned. Med to kameraer og drone filmede Casablanca Film en 
hel dag på den lille færge, fra skipperen ankom om morgenen og satte 
første kop kaffe over – til besætningen slukkede og lukkede om aftenen.

De mange timers film er nu klippet ned til en 3 minutters film, der viser 
vigtigheden af færgedriften til de små øer. Om pendlerne, om godstransporten, 
om skolebørnene – og om dem der skal over på besøg eller til lægen. Om glæden 
ved at bo på en ø – og om ræsonnementet: at det er bedre at sidde fredeligt på 
en færge og slappe af eller læse avisen på vej hjem fra arbejde end at sidde i kø 
på motorvejen.

Filmen bliver præsenteret til Færgesekretariatets årsmøde og skal herefter di-
stribueres via sociale medier – den kan hentes på Færgesekretariatets hjemmeside. 
Desuden er det tanken at vise filmen ved præsentationer af Færgesekretariatet 
– den viser på tre minutter, hvad det vil sige at bo på en ø, og hvor vigtigt det er 
at have en velfungerende færgeforbindelse. õ

film:

EN�DAG�PÅ 
fÆrgen

s

0:55

FOTO:�SØREN�STIDSHOLT�NIELSEN


