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De danske småøer i en presset tid 
 
Som i resten af samfundet rammer nedlukningen af Danmark også småøerne hårdt. Småøernes turisterhverv, som 
stort set er sæsonafhængigt, skulle have startet sæsonen og indtjeningen her til påske, men grundet de corona-
relaterede restriktioner har dette været umuligt. 
 
Alting hænger sammen på en lille ø, og derfor rammer nedlukningen af Danmark ikke blot de enkelte ø-virksomheder 
og deres ejer eller lejer, men også købmanden og de primærerhverv, der leverer til f.eks. restauranten. Turisterne er 
med til at sikre, at det stadig er muligt at opretholde levende helårssamfund på de små øer.  
 
Med den fortsatte nedlukning af Danmark og følgevirkninger heraf skal der tages nye midler i brug for at sikre 
småøernes overlevelse som helårssamfund.  
 
Pulje til gratis sommerfærger til småøerne 
Sammenslutningen af Danske Småøer ser med glæde, at Dansk Erhvervs direktør Brian Mikkelsen for nylig har 
foreslået at gøre færgeoverfarterne til de danske småøer gratis i perioden 1. juni – 31. august i 2020 og i 2021. Der er 
ingen tvivl om at gratis færge i sommerperioden vil understøtte et meget trængt turisterhverv på småøerne. 
 
Derfor foreslår Sammenslutningen af Danske Småøer, at der afsættes en pulje til gratis færge i sommerperioden, 
således at de enkelte færgeoverfarter kan søge midler i denne efter behov.  
Det er vigtigt, at en sådan ordning - hvis den skal blive en succes - tilrettelægges lokalt mellem øboerne, turist-
erhvervet og færgeselskabet, så ordningen tilpasses forholdene på den enkelte ø. 
Man kan så lokalt finde ud af, om det f.eks. kun skal være gratis for passagerer, om der i forvejen er turister nok i 
juli, så det er skuldersæsonerne, der er de vigtigste perioder, og om der skal sikres pladser til de fastboende. 
 
 
Puljen skal selvfølgelig kunne søges ud fra det forbehold, at myndighederne åbner op for, at det er sundhedsmæssigt 
forsvarligt at turistaktørerne åbner, og man igen kan feriere i Danmark. 
 

 

Med venlig hilsen  

 
Dorthe Winther 

Formand 

Sammenslutningen af Danske Småøer 

Hov Agre 8 

4245 Omø 

http://www.danske-smaaoer.dk/
mailto:sekretariatet@danske-smaaoer.dk

