
    

Udvalget for Landdistrikter og Øer har ved brev af 1. februar (ULØ alm. del – 

spørgsmål nr. 8) bedt om min besvarelse af spørgsmål: 

”Vil ministeren, eventuelt med bidrag fra andre ministerier, kommentere hen-

vendelsen fra Sammenslutningen af Danske Småøer, jf. ULØ - bilag 22 (alm. 

del), og redegøre for sin holdning til de rejste problematikker, om bl.a. bespa-

relser på færgedrift, § 20 tilskud til småøerne og støtte til unge øboere under 

uddannelse, og vil ministeren i samme forbindelse fremsende en oversigt over 

antallet af færger til småøerne, hvor taksten er steget i løbet af det seneste år?”  

 

Svar: 

Jeg har modtaget en henvendelse fra Sammenslutningen af Danske Småøer den 

31. januar 2023. Henvendelsen har transportministeren, indenrigs- og 

sundhedsministeren, minister for landdistrikter og Udvalget for Landdistrikter 

og Øer som modtagere. Jeg har besvaret henvendelsen. Derudover har jeg haft 

lejlighed til at møde Sammenslutningen af Danske Småøer i forbindelse med 

mit besøg på Fejø den 20. februar 2023.  

 

I regeringen har vi ambitioner om at forbedre sammenhængskraften i Dan-

mark. Det vil vi bl.a. ved at sikre levedygtige landdistrikter og øer med nærhed 

til velfærd, levende erhvervsliv, gode betingelser for det lokale civilsamfund og 

kulturliv, understøtte offentlig transport i yderområder og gode bosætnings-

mulighederne.  

 

Jeg er således også enig med Sammenslutningen af Danske Småøer i, at adgan-

gen og transporten til og fra de små ikke brofaste øer er af stor betydning for 

øsamfundenes levedygtighed.  

 

I regeringens svar til Sammenslutningen af Danske Småøer af 28. februar 2023 

på henvendelsen af 31. januar 2023 er der svaret nærmere på sammenslutnin-

gens spørgsmål om kommunernes anvendelse af tilskud til nedsættelse af fær-

getakster samt tilskud til småøerne efter udligningslovens § 20 og herunder 

vedr. støtte til unge øboere under uddannelse. 
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Hvad angår fremsendelse af oversigt over antallet af færger til småøerne med 

takststigninger, kan jeg henvise til transportministerens besvarelse af ULØ-

spørgsmål nr. 6, oversendt til udvalget den 14. februar 2023.  

 

 
Louise Schack Elholm 
 

 

  / Hans Peter Olsen 

 

Bilag: 

1. Svar på henvendelse fra Sammenslutningen af Danske Småøer af 31. januar 
2023 

2. Svar på ULØ alm. del spm. 6  


