Til
Udvalget for Landdistrikter og Øer
Udvalget for Småøer
Den 2. december 2020
Kære Udvalg.
Tak for muligheden for kort at mødes med jer den 25. november 2020 for at give en tilbagemelding på
Sommer-pakkens gratis færger og drøfte, hvordan vi kommer i mål med landevejsprincippet.
Som nævnt på foretrædet er vi fra de små øers side rigtig glade for, at der blev tænkt på os i
Sommerpakken. Der er ingen tvivl om, at danskerne for alvor har fået øjnene op for de små øer som
feriedestinationer, og vores håb er selvfølgelig, at gæsterne vender tilbage, og at der måske også er nogen,
der vælger at bosætte sig på de små øer.
Sommerpakken har desuden haft stor betydning for de erhvervsdrivende på øerne, som i juli kunne
indhente noget af den tabte omsætning fra corona-restriktionerne i foråret, specielt spise- og
overnatningssteder og andre turistrelaterede virksomheder.
Der har dog også været udfordringer bl.a. i forhold til den sene udmelding, kapacitetsudfordringer på
overnatnings- og spisesteder, ligesom den fysiske infrastruktur har været udfordret.
På baggrund af de erfaringer, vi på øerne og færgerne nu har gjort os, vil derfor foreslå følgende:
•

Det fulde landevejsprincip udrulles hele året.
Der udarbejdes i samarbejde med færgeselskaberne, ø-kommunerne og øerne en opgørelse over,
hvad det koster at indføre det fulde landevejsprincip på småøerne. Der tilføres de manglende
midler, og færgeselskaberne planlægger i samarbejde med øboerne, hvorledes ordningen
udmøntes lokalt.
Ordningen og den økonomiske tildeling evalueres efter fx 3 år.

De store øer har meldt ind, at de er klar til gratis færge for passagerer og cyklister i juli. Fremfor det ønsker
vi indførsel af landevejsprincippet hele året.
Hvis det bliver aktuelt med gratis færge, ønsker vi, at det bliver i skuldersæsonerne på hver side af juli eller
udrullet hele året, så passagerboomet udjævnes.
Hvis der bliver tale om en ny coronapakke, siger vi selvfølgelig ikke nej. Vi må dog understrege, at noget
sådant i så fald skal meldes ud i god tid, så det giver mulighed for, at både færgeselskaber, virksomheder og
øer kan nå at forberede sig. En sådan hjælpepakke bør selvfølgelig også omfatte de små genvejsfærger.
I de to sidstnævnte forslag om gratisbilletter samt særlige coronatiltag er vi nødt til at finde en løsning på,
hvordan vi sikrer, at øboere, fragt og ansat personale kan komme frem og tilbage med færgerne.
Har I brug for yderligere uddybning eller har opklarende spørgsmål, er I velkommen til at vende tilbage.
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