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Ø-kommunerne er klar til lavere færgepriser om sommeren for gående passagerer og cykler

Kære udvalg

Efter en fantastisk sommer med gratis færgebilletter for gående passagerer og cykler til øerne er 
Ø-kommunerne klar til lavere færgepriser om sommeren. De nuværende lave priser er som be-
kendt kun gældende i lavsæsonen, men sommeren har vist, at Ø-kommunerne er klar til lavere 
færgepriser hele året også om sommeren.

Sommerpakken med gratis færgebilletter har været en kæmpe succes med markant øget turisme, 
herunder ikke mindst flere gående og cyklende gæster, til gavn for øerne med væsentlig øget om-
sætning til vores mange turisterhverv, som er afgørende for vores lokalsamfund. Vi har i løbet af 
juli slået alle rekorder med de højeste antal passagerer for en måned, højeste antal cykelturister 
osv. Vores overnatningssteder, spisesteder, detailhandel og turistattraktioner har haft den bedste 
sommer nogensinde. Vi forventer ligeledes, at august og september vil slå alle rekorder for skul-
dersæsonen.   

Mulighed for at besøge danske øer

Sommerpakken har samtidig været med til at give alle danskere uanset indkomstgrundlag mulig-
hed for at opleve de danske øer og lære Danmark bedre at kende. Vi har oplevet en stor stigning i 
cykelturister, vandreturister og en-dagsturister, som har benyttet sig af de gunstige færgepriser, og 
der er således skabt incitament til også at rejse til øerne uden bil. Der har været mange unge men-
nesker, som har besøgt øerne i stedet for at rejse sydpå eller tage på større festivaller. Vi tror og 
håber på, at de mange besøg giver mod på genbesøg og øget bosætning på øerne. Erfaringen har 
ligeledes vist, at vi i overvejende grad har været klar til at tage imod den øget turisme i højsæso-
nen både på færgerne og i land.

Sommerpakkens succes fortjener at fortsætte! 

Færgeoverfarten behøver ikke at være gratis, som det har været tilfældet i år (juli mm.), men det vil 
styrke turismen, hvis de lavere færgepriser for gående passagerer og cykler bliver gældende hele 
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året også om sommeren. Dette vil være med til at understøtte, at alle danskere har råd til at holde 
ferie på øerne og sikrer mere trafikal ligestilling for øboerne. Forslaget vil samtidig være med til at 
understøtte den grønne klimadagsorden ved at opfordre danskere til at holde ferie i Danmark i ste-
det for at flyve sydpå, og det vil fremme cykel- og vandreturisme frem for bilrejser. 

Stor opbakning til forslaget

Vi har drøftet forslaget med nedenstående aktører og de støtter alle, at der både på denne måde 
og mere generelt etableres trafikal ligestilling.

 Landdistrikternes Fællesråd

 Balance Danmark

 Sammenslutningen af Danske Småøer

 Færgesekretariatet 

 Erhvervshus Fyn

 Erhvervshus Nord

 Visit Samsø

 Destination Fyn

 Destination Nord

 Turist og erhvervsforeningen Ærø

 Business Esbjerg

Foretræde for udvalget

Vi vil gerne i forlængelse af dette brev anmode om foretræde for udvalget for at drøfte, hvordan vi 
kan fremme forslaget om lavere færgepriser for gående passagerer og cykler hele året. 

Med venlig hilsen

Karsten Nielsen
Borgmester (Læsø Kommune)

Sofie Valbjørn
Borgmester (Fanø Kommune)

Marcel Meijer
Borgmester (Samsø kommune)

Ole Wej Petersen
Borgmester (Ærø Kommune)
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