
Samlet til Årsmøde:
50 kommunale ø-færgefolk 
Fælles indkøbsaftaler, afløserfærger, færgeuddannelse, el-færge, Søfartsstyrelsen, lands-
vejsprincippet og planerne for fremtiden blev diskuteret ivrigt på Færgesekretariatets 
Årsmøde, som blev afholdt på Ærø den 26. og 27. maj.

Den store deltagelse i Færgesek-
retariatets årsmøde vidner i sig 
selv om, hvor meget øfærgerne 
”fylder” i landets 18 ø-kommu-
ner. 50 kommunale færgefolk, 
kommunalpolitikere, overfartsle-
dere og redere var mødt op på 
Ærø den 26. og 27. maj for at 
høre status for Færgesekre-
tariatets arbejde og for at lægge 
kursen for næste år.
Årsmødet løb over to dage, og 
programmet var tætpakket med 
oplæg og diskussioner.

Premiere på færgefilm og blad
Formand for Færgesekretari-
atet, Kjeld Bussborg Johansen, 
Svendborg, indledte mødet med 
at præsentere ikke mindre end to 
premierer: 
Færgesekretariatets nye blad, 
Ø-FÆRGERNE, et 24 siders fag-

blad udelukkende om øfærger, 
der planlægges til at udkomme to 
gange årligt.
Herefter var der premiere 
på Færgesekretariatets sprit-
nye præsentationsfilm, der på 
en enkel måde fortæller om 
øfærgernes betydning ved at 
følge besætning, skolebørn, 
pendlere og passagerer på 
Strynøfærgen igennem en hel 
dag.
Der var indlæg ved Søfarts-
styrelsens synschef, Lars G. 
Nielsen, om kvalitetsfærgefart.
Færgesekretariatets leder, Jan 
Fritz Hansen, gav en status på 
arbejdet med de forskellige 
indsatsområder. (Dette kan læses 
i Færgesekretariatets blad, Ø-
færgerne.) Endelig fortalte Søby 
Værft om deres pionerindsats 
med en ny el-færge.

Færgeuddannelse
Forstander på Marstal Naviga-
tionsskole, Jens Naldal, holdt 
et oplæg med ideer til en særlig 
uddannelse til færgenavigatør 
– inden for de rammer, der ligger 
i de internationale uddannelsesk-
rav – STCW.
- Det bedste for øfærgerne vil 
være, at det ikke er et fravalg af 
langfart, men et aktivt karriere-
valg at sejle ø- og genvejsfærge. 
I den forbindelse vil en målrettet 
uddannelse være en god start fx 
med søfartsskole og fartstid i 
indenrigsfart. 
Der er brug navigatører med 
stærke driftskompetencer, fokus 
på økonomi og service, el-drift, 
sikkerhed og vedligeholdelse.
Og så må en særlig færgeud-
dannelse helt klart ikke være 
en blindgyde, man skal kunne 



fortsætte i det almindelige 
maritime uddannelsessystem. 
Søfartsstyrelsen har indbudt til 
drøftelser om en fremtidig ud-
dannelse til færgenavigatør.

Rekruttering
Jens Naldal kvitterede for de 
mange besætninger, der har 
sagt ja til at tage studerende i 
praktikophold på øfærgerne.
- Der er helt klart rekrutterings-
potentiale i at have dem med, 
understregede Jens Naldal.
Han stillede herefter de aktuelle 
spørgsmål – i forbindelse med 
uddannelse og rekruttering:
- Hvem er det, vi skal rekrut-
tere til færgerne?
 - Går vi efter det ældre seg-
ment, der gerne vil have en 
retrætestilling?
- Er det de unge, der har været 
ude på de store have og gerne 

vil hjem til familien?
Eller er det nogle helt andre, 
der allerede har en anden ud-
dannelse – fx håndværkere, 
chauffører  og fiskere?
Er vi ovre i det segment, der 
gerne vil bo på en ø med frisk 
luft og tryg barndom til børn-
ene?
Jens Naldal pegede på, at det 
på sigt kan have betydning, at 
navigatørerne på øfærgerne har 
mulighed for at avancere i det 
kommunale system:
- Måske skal færgenavigatør-
erne kunne komme videre som 
overfartsleder, havnefoged eller 
i en lederstilling i det kommu-
nale system.

Endelig blev der i diskussionen 
peget på, at der bør tænkes 
i at rekruttere kvinder til 
øfærgerne.

Vi skal tænke over,  hvem vi gerne vil rekruttere til øfærgerne - og 
måske skal færgenavigatørerne kunne avancere i det kommunale 
system, lød det fra Marstal Navigationsskoles forstander, Jens 
Naldal.



Plan for år 2

På dag to på årsseminaret blev 
kurs og fart for næste års arbej-
de lagt.
Her drøftedes særlig indsat-
sen i forbindelse med fælles 
indkøb og teknisk optimer-
ing, herunder de umiddel-
bart væsentlige besparelses-
muligheder, som tegner sig.

Projektet om afløserfærge var 
også i fokus, og Færgesekre-
tariatet vil i den kommende tid 
arbejde på et egentligt koncept 
for udviklingen af en egnet 
afløserfærge. 

Turismepunktet var ligeledes 
i fokus med det nye tiltag om 
et særligt Ø-Pas til det danske 
ørige. 

Endelig blev der drøftet en del 
nye opgaver i forbindelse med 
miljøoptimering, rederansvar 
og sikkerhed mv.
Et nyt revideret og udbygget 
arbejdsprogram vil blive frem-
sendt til endelig godkendelse 
hos medlemmerne sammen 
med overvejelser om den frem-
tidige prioritering af indsatsen.

Årsmødet kunne glæde sig 
over, at der er stor opbakning 
til sekretariatets hidtidige 
indsats fra både Folketingets 
samt fra Kommunernes Lands-
forenings side, og medlem-
merne vil nu fortsætte linjen 
herunder også konstruktivt 
drøfte mulighederne i forbin-
delse med de centrale ram-
mevilkår: Godstaktsreduk-
tionen og Landevejsprincippet.

- Der er bred interesse for øer og landdistrikter i Folketinget, lød det 
fra Lennart Damsbo-Andersen (S), der er næstformand for Folketin-
gets udvalg for Landdistrikter og Øer, der kunne hilse fra udvalget og 
sige, at de havde været meget glade for Færgesekretariatets besøg:
- I har en plan og en retning, hvor vi kommer væk fra, at ”alt er for-
skelligt”. Vi har oplevet, hvordan hver kommune står fast på, at de 
selv vil bestemme, hvordan deres færge ser ud. 
Det har resulteret i, at alle danske øfærger er forskellige. Vi håber, at 
bevillingen til Færgesekretariatet kan føre til tættere samarbejde – og 
måske på sigt, at kommunerne vælger imellem fx tre færgemodeller, 
der passer i hinandens færgelejer.

God diskussion
Der var mange spørgsmål til Lennart Damsbo-Andersen om forhan-
dlingerne om landevejsprincippet, særligt det, at tilskuddet kun skal 
gives i fastlagte perioder i skuldersæsonerne – mange ønskede at 
kunne styre tilskuddet lokalt.
- Vi har arbejdet ud fra en fælles udmelding fra kommunerne, sagde 
Lennart Damsbo-Andersen, der kunne oplyse, at et ’fuldt landeve-
jsprincip’ er udregnet til at koste 281 mio. kr. 
Han understregede, at hvis der er for meget uenighed om fordeling af 
støtten, kan det ende med, at pengene bliver brugt til noget helt andet 
… Men at han gerne tog kommentarer og gode forslag med hjem til 
udvalget.

Billedet bag mig er en god illustration af, at alle danske øfærger er 
forskellige,  lød det fra Lennart Damsbo-Andersen.

Lennart Damsbo-Andersen:
Vi håber, at bevillingen til Færgesekretari-
atet måske på sigt kan betyde, at kommu-
nerne vælger imellem fx tre færgemodeller, 
der passer i hinandens færgelejer.


