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Evaluering af gratis/nedsat færge til øerne
Spørgeundersøgelse målrettet gæster, ø-repræsentanter og
virksomhedsejere i forbindelse med sommerpakken 2020
Sommerpakken 2020 tildelte de danske indenrigsfærger gratis færgesejlads til
gående passagerer samt cykler i juli måned, og desuden tilskud til nedsættelser af
billettaksterne i august og september måned 2020.
Sammenslutningen af Danske Småøer har iværksat tre parallelle undersøgelser om
ordningerne under sommerpakken. Undersøgelserne henvendte sig til hhv. gæster,
ø-repræsentanter og virksomhedsejere.
Gæsteundersøgelsen er lavet i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd og
henvendte sig til gæster på de 39 øer, der er med i ø-passet1.
De to andre undersøgelser er alene udarbejdet af Sammenslutningen af Danske
Småøer og henvendte sig til henholdsvis virksomheder og ørepræsentanter på de 27
øer i Sammenslutningen af Danske Småøer2.

Rapporten er udarbejdet i oktober 2020
af Sammenslutningen af Danske Småøer

1
2

Se www.oepas.dk
Se www.danske-smaaoer.dk
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1. Spørgeundersøgelse målrettet GÆSTER, i forbindelse med
sommerpakken 2020.
Gæsteundersøgelsen henvendte sig til gæster på de 39 øer, der er med i ø-passet.
Gæsteundersøgelsen er lavet i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd og er
er sendt ud via Facebook til gæster, turister og besøgende til de 39 øer i ø-passet.
Undersøgelsen forløb fra midt i august til 5. oktober 2020.
Der er modtaget 458 besvarelser.
Flere af respondenterne har besøgt mere end en ø.
Flest har besøgt Samsø, Omø, Ærø, Langeland, Læsø og Endelave (se bilag 1).
I besvarelserne har de fleste besøg fundet sted i juli (45%), lidt over en trejdedel i
august (36%) og knap en femtedel i september (19%). Det er dog ikke nødvendigvis
udtryk for den generelle fordeling af besøg på øerne i de tre måneder, men vedrører
udelukkende de 458 respondenters besøg.

1.1. Hvilken type besøg?
Mindst 64% har besøgt øerne før, mens i hvert fald 14% var førstegangsbesøgende
(fig.1)

Fig.1. Har du besøgt øen/øerne før?
22%

Ja
Nej, det var første gang

14%

64%

Nogle har jeg besøgt før, nogle
var første gang

Hovedparten, 72%, af respondenterne rejste med en partner/ægtefælle, 17% havde
børn med, 9% rejste med øvrig familie og 25% rejste med venner (nogle rejste med
flere kombinationer af de nævnte typer). 11 % rejste alene.
43% af respondenterne angav, at de kun rejste sammen med én anden rejsefælle.
Undersøgelsen viser, at 60% af respondenterene havde bil med over til øen. Det kan
virke overraskende, da den gratis ordning i juli kun gjaldt for gående passagerer og
cykler. (Der er dog ikke lavet en optælling kun for juli).
25% angiver, at de selv havde cykel med, og 8%, at de lejede /lånte cykler på øen.
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Under besøget har 81% benyttet et spiseted.
Nogle bemærker at de ikke kunne få plads:

De fleste besøg blandt respondenterne har været dagsture (34%
af respondenterne), mens 10% svarer, at de har haft 1
overnantning, 13% to overnatninger, 7% tre og 22 % mellem fire
og syv overnatninger. 20% har haft mere end 7 overnatninger.
Flere af respondenterne har besøgt mere end en ø og med
forskellige typer besøg.

1.2. Hvordan oplevede gæsterne besøget?
Vi har spurgt til gæsternes oplevelse af deres besøg på øerne, først om de oplevede
trængsel på øerne (fig.2):
’Nej’, svarer 33 % af de 458 respondenter. Yderligere halvdelen svarer ’ja, men ikke
noget der generede os’. (5% af respondenterne svarer både, at det ikke generede
dem og samtidig ja til nogle af de øvrige spørgsmål.)
Af dem, der oplevede trængsel, svarer 11%, at de ikke kunne finde spisesteder, 7 %
at de måtte vente ved færgen og 3%, at der var problemer med at finde parkering på
fastlandssiden.
3% har svaret (med forskellige, egne formuleringer), at der decideret har været for
mange mennesker på øerne.

Fig.2. Oplevede du/I stor trængsel på øen/øerne?
Nej

33%

Ja, men ikke noget, der generede os

50%

Ja [for mange mennesker]

3%

Ja, vi måtte vente ved færgen

7%

Ja, vi kunne ikke få plads på spisesteder

11%

Ja, vi kunne ikke få plads på overnatningssteder

1%

Ja, vi kunne ikke benytte de aktiviteter, vi gerne ville

0,2%

Ja, de offentlige toiletter var ikke tilgængelige

1%

Det var et problem at få parkeringsplads på…
0

3%
50

100

150

200
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Selvom langt hovedparten svarer at de ikke oplevede stor trængsel på øerne eller
var generet af den, giver mange dog i de uddybende bemærkninger udtryk for, at der
har været (for) mange mennesker på øerne. Her et par eksempler:

Generelt angiver langt størsteparten af respondenterne, at de er ’meget tilfredse’
med deres ophold: Hele 73%. Yderligere 20% angiver, at de er ’tilfredse’.
De resterende 5% er enten ’ikke tilfredse’, ’meget utilfredse’ eller ’hverken eller’
(fig.3).

Fig.3. Hvor tilfreds var du med opholdet som helhed?
3%

0,5%

1,5%
Ikke tilfreds
20%

Meget utilfreds
Hverken-eller
Tilfreds
Meget tilfreds

75%
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Det afspejles også i bemærkningerne, fx:

Den høje tilfredshed med ø-besøgene i 2020 har sandsynligvis indvirkning på, om
respondenterne har fået lyst til at besøge flere øer: Her svarer 86% af
respondenterne at ’ja’, det har de lyst til, 11% svarer ’måske’, mens kun 3% svarer,
at de ikke har lyst til at besøge flere øer (fig. 4).

Fig. 4. Har du fået lyst til at besøge flere øer?
11%

3%
Ja
Måske
Nej

86%
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1.3. Sommerpakken og COVID-pandemiens indflydelse på
øbesøgene
Adspurgt om besøget(-ene) var planlagt før eller efter COVID-pandemien brød ud,
svarer 57%, at besøget ikke var planlagt før. 38% svarer, at de havde planlagt
besøget før. Dertil svarer 5%, at de havde planlagt nogle af deres øbesøg før
COVID-pandemien, men at de desuden foretog nogle ikke planlagte øbesøg (fig. 5).

Fig. 5. Var besøget/besøgene planlagt FØR COVID19pandemien?
5%
ja
38%
nej
Nogle besøg var, andre var ikke
57%

Vi spurgte dem, der ikke havde planlagt besøget før COVID-pandemien om hvad,
der var afgørende for beslutningen om at besøge en ø. Det var muligt at angive flere
svar, (fig 5):
Ud af de 300 respondenter, der svarer på dette spørgsmål angiver 54%, at det at få
’oplevelser i Danmark’ der er afgørende, 46% svarer det at ’genbesøge øerne’. 31%
angiver de ’gratis færgebilletter’ og 27% det at ’besøge familie/venner’. En fjerdedel
angiver at den ’begrænsede mulighed for at rejser til udlandet i 2020’ var afgørende.
Endelig svarer 15% at 'vejret’ var af betydning og 8% at de ønskede at ’rejse
klimavenligt’.

Fig. 5. Hvis 'nej'(ikke planlagt før COVID): Hvad har været
afgørende for at du/I besluttede at besøge en eller flere øer?
Gratis færgebillet

31%

Oplevelser i Danmark

54%

Begrænset mulighed for at rejse til udlandet i år

25%

At genbesøge øen fra tidligere

46%

Besøge familie/venner
At rejse klimavenligt
Vejret

27%
8%
15%
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Adspurgt om prisen på færgebilletten er afgørende for om respondenterne vil
besøge øerne igen svarer 59%, at det er den ikke. 4% giver i deres bemærkninger
tilkende, at prisen ikke er afgørende, men dog af betydning. Kun 7% svarer at ’ja, det
skal være gratis’, mens de resterende 20% svarer at ’ja, prisen skal være nedsat i
forhold til den normale pris’ (fig. 6).

Fig. 6. Er prisen på færgebilletten afgørende for om du vil
7%
besøge de danske øer igen?
Ja, den skal være gratis
30%

Ja, den skal være nedsat i forhold til
de normale priser
Nej, men dog af betydning

59%

4%

Nej

Af de individuelle bemærkninger fremgår det, at der er meget delte meninger om
ordningerne i sommeren 2020.
Her følger nogle eksempler:
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”Men der ville sikkert komme
flere ture ud i det danske
land, hvis færgerne var
billigere eller gratis”
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2. Spørgeundersøgelse målrettet Ø-REPRÆSENTANTER på de 27
småøer i forbindelse med sommerpakken 2020.
Sammenslutningen af Danske Småøer har sendt spørgeskemaet til
beboerforeningerne og ø-repræsentanterne på de 27 småøer. Besvarelserne kan
være udtryk for subjektive holdninger. Undersøgelsen foregik fra medio august til
primo september.
En separat undersøgelse er lavet for Mandø (som ikke har færgefart) og behandles i
særskilt afsnit til sidst.
Der er pr. 15/9 2020 modtaget 26 besvarelser fra øer med færgefart, samt en
besvarelse fra Mandø (uden færgefart).

2.1. Vedrørende JULI måned:
Alle 26 har haft gratis færge i juli måned 2020.
Alle ø-repræsentanter svarer, at der har været flere gæster ned normalt i juli, og
langt størstedelen svarer ’langt flere’ (fig. 7):
Fig. 7. Har I kunne mærke, at der kom flere gæster end
sædvanligt i juli måned?
8%
Ja, lidt flere
Ja, væsentlig flere

92%

Bemærkninger fra respondenterne:
•

Ja, flere, men vi har haft begrænsninger på passager på færgen pga. corona

•

Ca 300 % stigning

•

Ca. dobbelt så mange passagerer, som normalt.

I undersøgelsen har vi spurgt ø-repræsentanterne, både om de oplever at ordningen
med gratis færge i juli har haft positiv betydning og om den har haft negativ
betydning (fig. 8). 20 af ø-repræsentanterne (77%) svare ’både-og’, mens 5 mener,
det har været positivt, og 1, at det hverken var positivt eller negativt.
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Fig. 8. Har 'gratis færge'-ordningen haft en POSITIV eller
NEGATIV betydning for øen?
4%
19%
positivt
0%
negativt

både-og
Hverken-eller
77%

Af positiv betydning angiver flere en øget
omsætning hos øernes turistvirksomheder.
Af negative betydninger angiver flere
kapacitetsproblemer fx på færgen, spisesteder og
øvrige faciliteter på øerne, problemer for
fastboende og erhvervsdrivende at komme frem
og tilbage, samt at der i forhold til corona har
været ’overfyldt’.

Nogle ørepræsentanter ytrer ønske om bedre
forberedelse og planlægning, samt at ordningen
ikke kun ligger i juli måned, hvor øerne i forvejen
er meget besøgt.

2.2. Vedrørende AUGUST og SEPTEMBER måned
I undersøgelsen har vi spurgt ø-repræsentanterne om hvordan tilskuddene i august
og september har været anvendt: Har man fortsat den gratis transport af passagerer
i august og september, eller har man haft andre former for takstnedsættelser?
Jf. fig. 9 har 14 af de 26 øer kunnet forsætte med gratis færge for passager og cykler
i både august og september. Yderligere to har haft gratis færge i august, og nedsatte
takster i september.
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August l September

Fig. 9. Har jeres færge nedsatte takster i august og/eller september
2020? For passagerer og cykler

gratis august

gratis september

nedsat aug.

nedsat sept.

nej

* Fejø har gratis cykler i aug. og sept. Baagø har gratis færge i ½ af sept.

En enkelt har gratis færge i august og fuld takst i september og en anden har
omvendt haft gratis færge i september, men fuld takst i august. Otte af færgerne har
haft nedsatte takster i begge måneder. I alt har 17 færger haft gratis overfart for
passagerer i august og 14 har haft det i september.
Undersøgelse viser (fig. 10), at to øer har haft gratis overfart for biler i både august
og september, og yderligere en har haft gratis færge for biler i september, men fuld
takst i august.
Seks øer har haft nedsatte priser for biler i begge måneder. 15 øer har haft fuld takst
for biler i august og 16 øer i september.

August l September

Fig. 10. Har jeres færge nedsatte takster i august og/eller september
2020? For biler

Nej

gratis aug.

gratis sept.

nedsat aug og sept.

* Nekselø og Birkholm medtager ikke biler.
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2.3. Inddragelse af øerne i beslutningerne om ordningerne
Vi har i undersøgelsen spurgt om i hvilket omfang øerne, (fx via ø-repræsentant,
beboerforening eller ø-udvalg) er blevet inddraget i beslutningen om at deltage i hhv.
ordningen i juli og ordningen i august/september (fig. 11).
Fig. 11. Har øen været inddraget i beslutningerne om gratis
passagerbilletter i juli og/eller om ordningen i august/september?
14
12

12

ja, i begge beslutninger

11

10

ja, i beslutning om at deltage i gratis
færge i juli,

8

ja, i beslutning om gratis
færge/nedsatte takster i
august/september
nej, ikke indraget i beslutningerne

6
4

2
1

2
0

1

Af de 26 øer har 11 ø-repræsentanter svaret, at øen har været inddraget i begge
beslutninger, én ø har været inddraget i beslutningen vedr. ordningen i juli, to øer
har været inddraget i beslutninger vedr. ordningen i
august og september og 12 øer har ikke været inddraget.
Adspurgt om øerne har været inddraget i den
praktiske tilrettelæggelse (fig. 12), svarer ni øer, at de
har været inddraget i tilrettelæggelsen af taksterne i august
og september, tre øer har været inddraget i at sikre
fastboende plads på færgerne, én ø, Egholm, har været inddraget i beslutningen om
at om at Egholm 2 (den store færge) skulle sejle hele dagen (sejler ellers kun midt
på dagen), mens 13 ørepræsentanter svarer, at øen ikke har været inddraget.
Fig. 12. Har øen været inddraget i den praktiske tilrettelæggelse?
(23 øer har svaret)
13

14
12
10

ja, vedr. taksterne i august og
september

9

ja, vedr. at sikre fastboende plads på
færgen.

8
6
4

andet
3
1

2

nej

0
1
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2.4. Mandø
En separat undersøgelse er lavet for Mandø, som ikke har færgefart, og derfor ikke
har været omfattet af sommerpakkens ordninger. Vi har spurgt om, der har været
flere gæster end normalt på øen.
Vurderer du, at der været flere gæster på øen end sædvanligt i juli og august
måned i år?
Ja, væsentlig flere i juli
Ja, lidt flere i august

Man har altså også på Mandø oplevet et større besøgstal i år end før. Vi har også
spurgt til årsagen:
•
•
•
•
•

Hvad vurderer du, at årsagen har været?
Generelt fokus fra danskerne på at holde ferie i Danmark
Øens egen målrettede indsats mod at forbedre forholdene for turister
Øget markedsføring af øen
Landsdækkende indsats for at booste ø-turisme (fx ø-pas kampagne). Visit
Esbjerg/Ribe har været meget fremme i medierne. Indslag på TV om Mandø.
COVID 19
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3. Spørgeundersøgelse målrettet VIRKSOMHEDER på de 27 småøer i
forbindelse med sommerpakken 2020.
Sammenslutningen af Danske Småøer har sendt spørgeskemaet til
virksomhedsejere på de 27 småøer. Spørgeskemaet er sendt bredt ud til
virksomheder på de 27 småøer – ikke kun til turistvirksomheder. Undersøgelsen
foregik fra medio august til primo september.
Der er modtaget 112 besvarelser fra virksomheder på 24 øer pr. Der er ingen
besvarelser fra Birkholm og Nekselø, der kun har få virksomheder (landbrug).
Svarene fordeler sig således på øerne:

Fig. 13. På hvilken ø driver du/I virksomhed?
18
14
10
3

3

4

4
1

1

1

3

5

7

6
1

2

4

6
2

3

3

6
3

2

3.1. Vedrørende JULI måned:
76% af ø-virksomhederne svarer, at de har haft flere kunder end sædvanligvis i juli
måned, mens 21 % svarer, at de ikke har haft flere kunder (fig. 14).

Fig. 14. Har I haft flere kunder/gæster end sædvanligvis i juli
måned?
3%
21%

Ja
Nej
Andet
76%

Uddybning:
- Andet; Jeg driver landbrug og har ikke noget privatsalg
- Andet; Jeg er lokal håndværker
- Andet: Landbrug ingen kunder
-

Nej; men vores arrangement har også været ramt af Corona-restriktionerne
Nej; Væsentligt færre
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Adspurgt om omsætning svarer 28%, at deres omsætning har været ’væsentlig
højere’, og 36% svarer, at den har været ’højere’ i juli 2020 end året før (fig. 15).
20% svarer at omsætningen har været den ’samme som i juli 2019’, mens kun 2%
svarer, at den har været ’lavere’, og 3%, at den har været ’væsentlig lavere’.
Fem virksomheder svarer, at de er nystartede i 2020, og derfor ikke kan
sammenligne med 2019.

Fig. 15. Hvordan har jeres omsætning været i JULI måned - set i
forhold til sidste år?
8%
3%

3%
2%

28%

Væsentlig højere
Højere
Samme som i juli 2019
Lavere

20%

Væsentligt lavere
Andet
36%

Ved ikke

Uddybning:
-

Andet; Har ikke privatsalg
Andet; Vi har haft overskud men budgettet var også kun 1/3 af tidligere pga
Corona
Andet; Kan ikke få varer og ansatte over

-

Ved ikke; Nystartet
Ved ikke; Det er første sæson så ved det desværre ikke
Ved ikke; Er nystartet i år. men et helt sikkert et fantastisk år at starte i.
Ved ikke; Vi eksisterede ikke sidste år
Ved ikke; Kan ikke sammenligne, da vi startede igen fra 1/ 2020
På spørgsmål om ordningen med gratis færge i juli har
haft positiv betydning svarer 60% ’ja’, 8% ’måske’ og 5%
’både-og’ (fig. 16).
27% svarer at ordningen
ikke har haft en positiv
betydning.
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Fig. 16. Har 'gratis færge'-ordningen haft POSITIV betydninger
8%
for jeres virksomhed?
5%
Ja
Nej
Både-og

27%
60%

Måske

På spørgsmål om ordningen med gratis færge i juli har
haft negativ betydning svarer 59% ’ja’, 4% ’måske’ og
6% ’både-og’. (fig. 17)
31% svarer at ordningen ikke har haft en negativ betydning.

6%

Fig. 17. Har 'gratis færge'-ordningen haft nogle NEGATIVE
4%
følger?
Ja
Nej

31%

Både-og
59%

Måske

Vi har spurgt virksomhedsejerne, om de kunne tænke sig, at ordningen med gratis
færge i juli blev gentaget i de kommende år (fig. 18).
Til det svarer 21% ’ja’, mens hovedparten på 68% svarer ’ja, men i en anden form
(evt. en anden måned)’.
11% svarer at de ikke ønsker gratis færge i juli gentaget.
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Fig. 18. Ser I gerne, at man overvejer at ordningen genindføres
de kommende år?
11%
21%

Ja
Ja, men i en anden form (evt. en
anden måned)
Nej

68%

3.2. Vedrørende AUGUST og SEPTEMBER måned
Hovedparten af virksomhedsejerne svarer, at deres færger har nedsatte eller gratis
færge i august og september (fig. 19).

Fig. 19. Har jeres færge nedsatte takster i august og/eller
september 2020?

August

89

7

103

5
ja

September

nej

16

4

ved ikke

70 % af virksomhedsejerne forventer, at der kommer flere gæster end normalt i
august og/eller september, mens 16 % ikke forventer at få flere besøg (fig. 20).
Undersøgelsen pågik i perioden medio august til primo september.

20. Forventer I, at der kommer flere gæster end normalt i august
og/eller september?
16%

2%

Ja
6%

Lidt flere
Måske
Nej

6%

Ved ikke
70%
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3.3. Forventning til 2020
Vi har i undersøgelsen spurgt virksomhedsejerne om deres samlede forventning til
året 2020, hvor der både har været lock-down i foråret og så en usædvanlig
velbesøgt sommersæson.
På spørgsmålet om hvordan virksomhederne forventer at komme ud af 2020 svarer
hele 49%, at de forventer at komme ’styrket’ ud af 2020, og 32% forventer at komme
ud på samme niveau som i 2019 (fig. 21).
13% svarer, at de forventer at komme ud med et dårligere resultat end i 2019, og 1%
svarer, at de har måtte henholdsvis fyre medarbejdere og 1%, at de er tæt på at
lukke virksomheden.
4% er nystartede i 2020 og har derfor ikke et sammenligningsgrundlag.

Fig. 21. Hvordan vurderer I, at jeres virksomhed kommer ud af
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3.4. COVID hjælpepakker:
Vi har i undersøgelsen spurgt virksomhedsejerne om de har benyttet sig af
regeringens hjælpepakker i forbindelse med COVID19 situationen (fig. 22).
31% af virksomhederne svarer, at de har gjort brug af regeringens hjælpepakker i
forbindelse med COVID-pandemien, mens 69% svarer nej.

Fig. 22. Har I gjort brug af en eller flere af hjælpepakkerne ifb.
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BILAG 1: Fordelingen mellem øerne af besvarelser fra gæster
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