Politiken, 6. juli 2017

22/3/2018

Ø-pas bliver revet væk | Langeland | Fyens.dk
10%

Fyens.dk » Fyns Amts Avis » Øhavet » Langeland

Ø-pas bliver revet væk

Artiklen er mere end 30 dage gammel
27. januar 2018 kl. 18:02
Landdistrikternes Fællesråd overtager driften af ø-passet, som har været en kæmpe succes.
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299,Strynø/Langeland: Da de danske øer for to år siden fik deres eget pas, blev det indledningen til en kæmpe succes.
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Ordningen, hvori både Strynø og Langeland deltager, har trukket turister til i hobetal og givet øget omsætning på øerne. Efter en
udvidelse af ordningen er der i alt 37 øer med.
Landdistrikternes Fællesråd overtager nu driften og videreudviklingen af ø-passet, der hidtil har været forankret i Sammenslutningen af
Danske Småøer. Dermed kan successen fortsætte i de kommende år, skriver Landdistrikternes Fællesråd i en pressemeddelelse.
Øerne kom for alvor på turisme-landkortet, da Sammenslutningen af Danske Småøer i 2016 som et forsøg udviklede et ø-pas med
præsentationer af 35 øer med færgeadgang.
De 50.000 ø-pas blev revet væk af turisterne, hvilket betød, at projektet i 2017 blev udvidet til 200.000 ø-pas med støtte fra
Erhvervsministeriets landdistriktspulje, ligesom man øgede antallet af øer.
Mange med ø-pas har gjort det til en sport at få flest muligt øer besøgt. /EXP

https://www.fyens.dk/langeland/Oe-pas-bliver-revet-vaek/artikel/3225258
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Ø-passet åbner det danske
Siden ø-passet blev introduceret i 2016, er det blevet trykt
i over en kvart million eksemplarer. Formanden for Landdistrikternes Fællesråd, som nu driver ø-passet, tror på, at
passet kan få endnu flere til at søge mod de danske øer.
Peter Lilja
peli@jfmedier.dk
Forrige år blev ø-passet lanceret af Sammenslutningen af danske småøer. Passet er en
rødbedefarvet guide til 37 danske øer med
informationer om øerne. Da passet første
gang blev trykt i 2016, var det i et oplag på
20.000 eksemplarer. De var revet væk i løbet
af 14 dage. Det samme gjorde det næste
oplag. Nu er der trykt mere 250.000 eksemplarer, hvoraf 75.000 er på engelsk og tysk.
Hovedparten af de trykte pas har turisterne
allerede taget til sig.
Britta Leth, som er selvstændig turismekonsulent og ø-turismeambassadør, var initiativtager til det særlige pas, som indeholder
en præsentation af hver af de medvirkende
øer med kort og fakta og forslag til, hvad
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man kan se og opleve. Hun mener, at ø-passet er en god introduktion til det væld af muligheder, som øerne har at byde på.
- Mange har fået øjnene op for, at ø-hop er
en god måde at opleve det danske ørige med
sin særprægede natur.
Udover den overordnede præsentation har
hver ø-præsentation et blankt felt, så ø-turisterne kan "samle" på øer ved at gnide øens
silhuet ind i passet fra en plade, som findes
på de forskellige havne og færger.
Projektet blev oprindeligt søsat af Sammenslutningen af Danske Småøer, men pr. 1.
februar 2018 er det overgået til Landdistrikternes Fællesråd. Fællesrådet arbejder, som
navnet antyder, for udvikling i landdistrikterne, og dækker alle øerne i ø-passet, både
de små og de store. Ifølge rådets formand,
Steffen Damsgaard (V), er ø-passet en oplagt

mulighed for at gøre de danske øer og hver
deres særpræg til et fælles varemærke.
- Ø-passet er meget relevant set med mine
briller, fordi Landdistrikternes Fællesråd
gerne vil være med til at fortælle de positive
historier om øerne i Danmark. Der er en
speciel stemning på øerne, og jeg har selv oplevet, hvordan tiden går på en anden måde,
når man kommer til en destination omgivet
af vand, siger Steffen Damsgaard, som har
været formand for landdistrikternes organisation siden 2008.

SamLet fLok
Britta Leth har en fortid som mangeårig
turistchef i Viborg Kommune, men det var i
hendes funktion som ø-turismeambassadør
for Sammenslutning af Danske Småøer, at
hun fik idéen til ø-passet. De danske øer
spiller en speciel rolle for hende, og hun har
besøgt næsten alle de 37 øer, som er med i
passet.
- Øerne er vidt forskellige, men de har
også mange ting til fælles. Man hilser på
hinanden på øerne, og de har ofte flere solskinstimer, end andre steder i landet. Den
særlige ø-stemning med fred og ro giver et
fælles brand. Det unikke ved ø-passet er, at

Ø-passet
Ø-passet kan erhverves på Dansk Øferies
hjemmeside, www.
danskoferie.dk. Passet koster 35 kroner
pr. styk.
Passet er tænkt som
en guide til øerne og
giver ikke rabatter til færger o.l.
På hjemmesiden kan du også få inspiration
til overnatningsmuligheder og aktiviteter
på de forskellige øer.
Passet præsenterer i alt 37 øer, hvoraf 36
er med færgeadgang - den eneste ø uden
færgeforbindelse er Mandø, som man kan
komme til via en tidevandsvej.
Ø-passet er støttet blandt andet af Erhvervsministeriet, Visitdenmark og Færgesekretariatet.
Læs mere på www.danskoferie.dk
det markedsfører øerne i samlet flok.
Hun præsenterede først den spæde idé for
Sammenslutningen af Danske Småøer i 2014,
og brugte så det næste år på at undersøge

En dag på
æblets ø - Fejø
Det er hele køreturen værd at besøge Fejø nord for
Lolland. Som midtjyde har jeg taget turen flere gange
i forbindelse med mit arbejde som ø-turismeambassadør. Når jeg er kommet hjem, har jeg fortalt min mand
om øen, så det har givet inspiration til, at vi sammen
igen og igen har besøgt Fejø.
Britta Leth,
selvstændig ø-turismeambassadør og udvikler af ø-passet.

Øhav
mulighederne og på at søge midler. Ifølge
Britta Leth blev hun mødt med megen velvilje fra vidt forskellige aktører, og projektet
endte også at blive støttet med over en
million kroner fra Landdistrikternes Forsøgspulje.
- Ø-passet havde den effekt, at de, som
tog på ø-ferie, fik lyst til at besøge andre øer,
fordi de blev præsenteret for dem i passet,
siger Britta Leth, som selv har været på Fejø
mange gange, selvom øen ligger langt fra
hendes hjem i Viborg.
- Det er en fantastisk ø at besøge, og jeg
har besøgt den både i forbindelse med arbejde og privat, hvor min mand og jeg cyklede rundt på øen. Fejø bliver kaldt æblets
ø, fordi der er mere end 200.000 æbletræer
på øen. Det er noget af en oplevelse, når de
blomstrer, siger hun.

skaBeLonen virker
Siden Landdistrikternes Fællesråd overtog
ø-passet, er Mors blevet føjet til listen over
øer, men ellers vil der ikke blive lavet meget
om på ø-passet. Ikke i løbet af det første års
tid i hvert fald.
- Vi har haft en rigtig god dialog med
Sammenslutningen af Danske Småøer, som

mente, at ø-passet var kommet rigtig godt i
gang og var vokset til en størrelse, hvor det
var modent til at flyve fra reden. Vi mente,
at vi kunne være med til at udvikle ø-passet,
så endnu flere danskere og turister får øjnene op for de danske øer, fortæller Steffen
Damsgaard.
Formanden mener, at Landdistrikternes
Fællesråd har overtaget en skabelon, som
fungerer, men at rådet også leder efter nye
samarbejdspartnere.
- For mig at se er succeskriteriet, at vi skal
have endnu flere danskere til at genopdage
Danmark som turistdestination, og der er
mange måder, hvorpå øerne kan skabe sig et
fælles brand. For eksempel hænger fortællingen om øerne tit sammen med, at man
har bedre tid, og at der er mange kulinariske
oplevelser, siger formanden, som er ved at
planlægge en turné.
Turnéen skal bringe ham rundt på en del
af de medvirkende øer, og Steffen Damsgaard glæder sig til at lade sig fragte med
færge til de afgrænsede samfund.
- Øerne er interessante på mange måder.
Alene det at de er omkranset af vand, er
dragende. Det har et kæmpe potentiale som
attraktion, siger han.

En dag på Fejø starter i Kragenæs,
hvor færgen Christine stævner ud. Allerede her får du en god fornemmelse
af, at her er du velkommen. Færgepersonalet er yderst servicemindede.
Sejlturen tager kun 15 minutter, og
som en af dommerne i X-Factor, der i
2015 afholdt bootcamp på øen, sagde:
"Hvorfor f..... bygger I ikke bare en
dæmning?". Heldigvis er det ikke sket,
for det er netop på den korte tur, at du
oplever magien ved at bevæge dig til
et andet univers og mærker roen og
freden sænke sig.
Allerede ved ankomsten til Fejøs
Vesterby Havn bliver du modtaget af
æbler - flotte, dekorative og farvestrålende ligger store kunstæbler og byder
dig velkommen. Øens campingplads
ligger tæt på havnen, så her har vi
camperet for at indtage øen på vores
cykler. At cykle eller vandre rundt på
Fejø giver så mange herlige oplevelser,
hvor du kan bruge alle dine sanser - se,
høre, lugte, og du kommer nemt i snak
med øboerne.
Flere hundrede tusinde frugttræer
byder dig velkommen på Fejø, i foråret
en enestående oplevelse med alle de
blomstrende frugttræer, og senere på
året synet af masser af frugt, som hænger farvestrålende på træerne, der står
i snorlige rækker.
Og øen forstår at gøre sig kendt på
frugten. Hvert år i oktober afholdes
Æblets dag, hvor du kan smage og
købe masser af frugt og se præsentationen af årets æblemosaik - et kæmpe
kunstværk skabt af cirka 4000 æbler i
forskellige farver og størrelser.
Alle spiddet på en 12 kvadratmeter
stor sømplade, så de danner et stort
billede. Også uden for Fejø er øen
kendt som den store frugtleverandør,
og hvert år i september sejler Pæreskuden til Nyhavn, hvor der sælges 10.000
kilo fra øen.

HjæLpsomme øBoer
En cykeltur rundt på øen er overkommelig, der er ikke de store bakker. På
turen kommer du forbi det lille ø-museum på skolen. Her fortæller de gode
museumsfolk gerne om Fejøs historie
og viser stolt en kopi af Fejø-bægeret
frem. Originalen fra omkring år 700
står på Nationalmuseet sammen med
drikkebægere, som vikingerne brugte
til fest og hedenske ritualer. Den gamle
og smukt restaurerede mølle er et besøg værd.
Øens produkter sammen med
mølleø, kunstkort, strik og smykker
kan købes, og tager du trappen op, så
er der en lille udstilling om møllens
historie. Fejø Kirke ligger idyllisk placeret på øens sydkyst, og her kan du
læse historierne i mindetavlerne og se
kirkeskibene, der pryder midtergangen. Flere af øens madproducenter byder også velkommen, for eksempel på
Kernegården, som gerne fortæller om
livet på øen, økologisk frugtavl og mosteri, og i Den Helbredende Have kan
du få viden om flere hundrede planters

Britta Leth var i 12 år turistchef i viborg kommune, før hun blev ø-turismeambassadør for sammenslutningen af danske småøer. privatfoto

medicinske virkning.
Men et besøg på Fejø er ikke mindst
mødet med øboerne. De vil gerne
snakke og fortælle om livet på øen.
Samtidig er de meget hjælpsomme. På
en af vores ture fik min mand problemer med sin cykel, og det var heldigvis
lige hos Preben - også kaldet Post - der
straks åbnede sit værksted og reparerede cyklen, og selvfølgelig ville han ikke
have betaling herfor.

ekstra soLskinstimer
På mine besøg på Fejø har jeg også
boet på Toppen - et charmerende Bed
& Breakfast, hvor Lisbeth og Erik med
hjemlig atmosfære byder velkommen
i de hyggelige værelser med udsigt til
husets store park, til Dybvig Havn og
øens sydside. Jeg har også overnattet
hos Fejø Feriecenter, hvor der er flere
feriehuse, og udsigten til marker og
havet kan nydes. De nyrenoverede
huse har et stort køkken og stue i ét
samt to værelser og bad. Her byder
Birgit Mønsted velkommen.
Fejø har 200 solskinstimer mere end
landsgennemsnittet, et mildt forår og
lysreflektioner fra havet. Det giver
det optimale vækstbetingelser for
frugtavl. Her er frugtplantager, så langt
øjet rækker. Se et hav af blomstrende
frugttræer eller nyd det flotte syn, når
træerne bærer frugt. En dag eller flere
på Fejø byder på ro og fred, autenticitet og historie samt ikke mindst mødet
med øboerne.
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Ø-passet havde den
effekt, at de, som tog
på ø-ferie, fik lyst til at
besøge andre øer, fordi
de blev præsenteret
for dem i passet

Britta LetH, Ø-turiSmeambaSSaDØr
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