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Kære Thomas Danielsen 

Sammenslutningen af Danske Småøer vil gerne byde dig velkommen som transportminister. 
  
Som du ved fra dit tidligere arbejde i Udvalget for Landdistrikter og Øer, så er færgerne småøernes 
livsnerve og eneste forbindelse til job, skole, varer m.m. på fastlandet. 

Lige nu er færgedriften til mange småøer dog under voldsomt pres på grund af en presset økonomi i 
mange kommuner. Det betyder flere steder, at færgeafgange sløjfes og taksterne bliver sat op. Vi ser 
takststigninger på 25%, 33%, ja nogle steder på hele 63%.  
 
Det har fatale konsekvenser for hverdagslivet og for erhvervslivet på småøerne.  
Især for de virksomheder, der lever af turisme og for fritidshusejerne på øerne, men også for 
landmænd og andre produktionsvirksomheder. 

Færgedriften til småøerne ligger under Indenrigsministeriets resort, og vi har derfor også skrevet til 
indenrigsministeren vedrørende ovenstående problematik. Takster på offentlig transport hører 
imidlertid til Transportministeriet, hvor der også findes et regulativ for, hvor meget taksterne på 
offentlig transport må stige år for år. Takststigningsloftet omfatter dog ikke småø-færgerne. 

Sammenslutningen af Danske Småøer foreslår derfor, at der indføres et tilsvarende loft over 
procentmæssige takststigninger på færgerne til de små øer, svarende til de regler, der gælder for 
øvrig offentlig transport i Danmark. 

Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde om udviklingen på de små øer og vi står som altid til 
rådighed for uddybning og dialog om ovenstående. 
 

Med venlig hilsen  

Kirsten Sydendal 
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Sammenslutningen af Danske Småøer 

De 27 medlemsøer i Sammenslutningen af Danske Småøer er:  
Agersø, Anholt, Askø-Lilleø, Avernakø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Baagø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, 
Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø, Aarø.   

 

De 27 småøer: 
- er ikke brofaste 
- er ikke egen kommune, men en del af en kommune 
- har under 1200 indbyggere 
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