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Kære Dorthe Winther 

Tak for din henvendelse af 20. april 2020, hvor du på vegne af Sammenslutningen af 

Danske Småøer foreslår, at der oprettes til pulje til gratis færgetransport til småøerne i 

sommerperioden i 2020 og 2021, således at kommunerne/færgeruterne kan søge om 

puljemidler efter behov.  

Som baggrund for forslaget fremfører du, at corona-relaterede restriktioner har 

presset småøernes turisterhverv meget, hvilket gør det nødvendigt at tage nye midler i 

brug for at sikre småøernes overlevelse som helårssamfund. 

Jeg har fuld forståelse for, at der lokalt er stor bekymring for de følgevirkninger, som 

covid-19 medfører for turisterhvervet på de små øer. Mange steder er turismen en 

meget vigtig faktor, når det handler om at sikre udvikling og bosætning på øerne. 

Der er som bekendt aktuelt politiske forhandlinger i gang om den videre genåbning af 

Danmark. Jeg kan af gode grunde naturligvis ikke allerede nu sige, hvad der konkret 

kommer til at ske med betydning for livet på øerne.  

I relation til jeres forslag vil jeg dog gerne nævne, at hvis der fortsat er behov for at 

holde fysisk afstand i den offentlige trafik, er det næppe hensigtsmæssigt at nedsætte 

færgetaksterne i sommerperioden, hvor passagertallene til øerne i forvejen typisk 

ligger højst. Ønsket om at tiltrække flere passagerer med gratis overfart vil her 

kollidere de sundhedsmæssigt begrundede begrænsninger i færgekapaciteten.  

Endvidere vil det givetvis også spille en rolle for antallet af besøgende, hvornår det 

bliver tilladt for restauranter og cafeer mv. at holde åbent, uanset om færgeoverfarten 

er gratis.    

Lad mig i øvrigt nævne, at kommuner med små øer med en lovændring sidste forår nu 

har fået adgang til at anvende tilskud til nedsættelse af færgetakster for 

passagerbefordring hele året inden for en samlet ramme på maksimalt 46 uger. Det er 

altså muligt ud fra de lokale forhold at prioritere tilskudsmidler til anvendelse i den 

kommende feriesæson til en nedsættelse af færgetaksterne til de små øer, hvis 

foranstaltninger i forhold til covid-19 og færgekapaciteten i øvrigt tillader det.  

Samlet er det min vurdering, at det er for tidligt at tage stilling til jeres forslag.  
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Jeg kan tilføje, at vi også er opmærksomme på, at færgerne kan have haft et betydeligt 

fald i billetindtægter som følge af færre rejsende og dermed en mindre omsætning fra 

billetsalg. Regeringen og KL er i løbende dialog om kommunernes situation i relation 

til covid-19 og udmøntningen af de initiativer, som regeringen og Folketinget 

iværksætter. De samlede rammer for kommunernes økonomi i 2020 og 2021 drøftes i 

forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger. 

Afslutningsvis kan jeg nævne, at ministeriet nøje vil følge, hvordan udviklingen i antal 

turister på de små øer bliver hen over sommeren.  

Jeg håber på en sommer, hvor de sundhedsmæssige forhold gør det muligt, at turister 

lige som sidste år kan besøge de dejlige, danske øer. 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 


