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Til  
Indenrigs- og Boligminister  
Christian Rabjerg Madsen 
 
cc. Udvalget for Landdistrikter og Øer 
      Udvalget for Småøer 
 

Den 9. maj 2022 
 
 

 
Kære Christian Rabjerg Madsen 
 
 
Færgesekretariatet, Småøernes Færgeselskaber og Sammenslutningen af Danske Småøer, der alle på 
forskellige måder arbejder for udvikling af helårsliv, turisme og færgedrift til de 27 små øer, vil gerne 
anerkende den indflydelse, takstnedsættelserne for gods og passagerer har og har haft. 
 
For os at se er er ingen tvivl om, at den implementering af Landevejsprincippet, som blev påbegyndt i 2015, 
har haft afgørende indflydelse på småøernes positive udvikling på en række områder. Vi ser en stabilisering, 
ja faktisk en let stigende tendens i befolkningstallet, fritidshusejerne besøger hyppigere deres huse, og 
turismen er generelt øget til gavn for øernes erhvervsliv og færgernes omsætning.  
Flere kommuner er påbegyndt den grønne omstilling på færgeområdet – i form af planer for enten 
udskiftning af færgen -eller retrofitting af eksisterende materiel - til gavn for klimaet, omend der er lang vej 
endnu, før alle småø-færgerne er ’grønne’.  
 
Fra de tre foreningers side ser vi frem til at komme i mål med den fulde implementering af landevejs-
princippet.   
 
Men udviklingen på de små øer er sårbar, der skal ikke meget ’til at vælte læsset’, og der er store 
udfordringer som kommer tættere og tættere på. Udfordringer, som vi i Danmark ikke selv er herrer over, 
men som vi påføres af verden omkring os.  Vi anerkender, at mange forskellige grupper i Danmark rammes 
af lignende udfordringer, men for småøerne er der nogle meget konkrete konsekvenser af 
problematikkerne. 
 
Landevejsprincippet og de seneste års sommerpakker har betydet en markant øget synlighed af småøerne, 
der mange steder har ført til øget bosætning.  
Men nu ser vi nogle udfordringer, der truer denne gode udvikling, og hurtigt kan sætte en stopper for den 
gode gænge småøerne ellers befinder sig i. 
 
For det første er de stigende brændstofpriser er problematik for øerne: Flere rederier melder om, 
betydelige stigninger og at de allerede på nuværende tidspunkt har opbrugt årets budget til brændstof.  
Flere kommuner har allerede forlænget overfartstiden, der lægges brændstoftillæg på taksterne, og der 
tales om at spare yderligere ved at fjerne afgange.  
 
En stabil og hyppig færgedrift er afgørende for at kunne tiltrække nye beboere til de småøer, og både 
fastboende og tilflyttere tilrettelægger deres liv efter fartplanen – færgen er vores (eneste) landevej. 
Forlængelse af overfartstider - og allerværst fjernelse af færgeafgange – har først og fremmest direkte 
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indflydelse på bosætningen, men også på turismen på øerne. Ligeledes må priserne helst ikke stige for 
meget, for så bliver fritidshusejerne og turisterne væk til skade for spisesteder, butikker og 
overnatningssteder. Derfor er de stigende brændstofpriser i høj grad en konkret trussel for småøernes 
udvikling.  
 
En anden problematik er den grønne CO2-afgift, som muligvis i forbindelse med den nye skattereform 
implementeres i 2025, og som må forventes også at ramme den kollektive trafik og dermed også færgerne.  
 
De 10 kommuner, som allerede har modtaget tilsagn fra ”Puljen til grøn omstilling af indenrigsfærger” er 
selvfølgelig i gang, men selv for dem kan nye færger tidligst forventes indsat fra 2025 og de kommende år.  
Både disse og de øvrige kommuner kan således se frem til at skulle betale betydelige afgifter, og en række 
kommuner vil slet ikke kunne klare en sådan CO2-afgift på færgeområdet, uden at det vil få voldsomme 
konsekvenser for serviceniveauet.  
I og med at færgerne er kommunalt drevne, vil de ikke – som private virksomheder – have glæde af fx en 
mindre selskabsskat, og vi ønsker ikke, at der blot laves nye ’grønne’ kompensationspuljer, som 
kommunerne så skal søge.   
 
Vi håber på, at der politisk kan findes gode løsninger, der kan kompensere, fritage eller yde tilskud til 
kommunerne på færgeområdet. 
 
 
 
Vi ser frem til en god dialog om mulighederne og deltager gerne i et møde for at uddybe vores synspunkter.  
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 
 
Dorthe Winther  Jan Fritz Hansen                                           Lars Wolfgang Hansen 
Formand   Sekretariatsleder                     Formand 
Sammenslutningen   Færgesekretariatet                     Småøernes Færge- 
af Danske Småøer                                                 selskaber  
 
 

 


