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Infrastruktur og sammenhængskraft  
– færgeanalyse 2019 

Med færgeanalyse 2019 sætter Færgerederierne fokus på færgefar-
tens betydning for infrastrukturen og arbejdsmarkedet.

De danske øer og de trafikale forbindelser mellem dem er betydnings-
fulde for Danmarks sammenhængskraft. Det gælder også genvejs-
færger og forbindelserne til nabolandene. Her spiller færgeforbindel-
serne en afgørende rolle for infrastrukturen og arbejdsmarkedet, da 
de øger mobiliteten på tværs af landet – for såvel personer som gods. 
Færgeanalysen 2019 har fokus på at klarlægge netop dette.
 
Analysen viser, at der hvert 55. sekund afgår en færge fra eller til 
en dansk havn, og at færgerne i 2017 havde over 40 procent flere 
afgange/ankomster end flyene i Danmark. De to transportformer 
transporterede omtrent samme mængde passagerer, henholdsvis 
32 mio. passagerer på færgerne og 35 mio. passagerer på flyene. 

Rapporten tydeliggør, hvor afgørende færgerne er for sammen-
hængskraften og infrastrukturen i Danmark. For fortsat at udvikle 
færgefarten og sikre mobilitet på tværs af Danmark investerede 
de store færgerederier1 over 6,7 mia. kr. i perioden 
2013-2017. Behovet for investeringer bekræftes af 
beslutningstagere, der glæder sig over lande-
vejsprincippet og peger på, at endnu mere ak-
tivitet kræver større færger og højere frekvens.

God læselyst, 

Søren Poulsgaard Jensen 
Formand, Færgerederierne 
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Danmark bindes sammen  
af  færger
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Danmark er geografisk kendetegnet ved en lang kystlinje 
og mange små øer. Danmarks areal er omkring 43.000 
km2, hvilket er betydeligt mindre end vores nærmeste 
naboer.2  Sammenlignes Danmark og vores tætteste na-
boer bliver det tydeligt, at Danmark skiller sig ud med en 
lang kystlinje i forhold til landets lille størrelse. 

Hvor Sverige har knap 30 meter kyst pr. km2, har Danmark 
knap 200 meter kyst pr. km2 landareal. Faktisk er den dan-
ske kystlinje mere end 8.200 km, hvilket svarer til knap 
halvanden meter kyst pr. indbygger.3

 
Et andet kendetegn ved Danmark er de mange øer. For-
uden den Jyske halvø og Vendsyssel-Thy består Danmark 
af i alt 391 øer, hvoraf 72 er beboede.4  Af de knap 5,8 mio. 
danskere er 3,2 mio. bosat på de danske øer, som udgør 
godt og vel 14.500 km2 af det samlede landareal.5  

Uanset flere årtiers investeringer i faste broforbindelser 
er færgerne stadig afgørende for at binde Danmark sam-
men. Netværket af danske færgeruter bestod i 2017 af i 
alt 71 ruter. Disse ruter fordeler sig på 19 udenrigsruter 
og 52 indenrigsruter. Af indenrigsruterne er 14 ruter gen-
vejsruter, mens de resterende 38 ruter skaber forbindelse 
til de danske øer.6 

Det giver sig selv, at livet på øerne er betinget af færger-
nes tilstedeværelse.  For øboerne udgør færgerne en fast 
del af hverdagen og er med til at øge mobiliteten på ar-
bejdsmarkedet, mens færgerne for turister og besøgen-
de er en del af ferieoplevelsen.

Der henvises til bilag for kategorisering af de enkelte ruter.
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Vækst over hele linjen
Fra 2016 til 2017 har der været vækst over hele linjen. I 2017 blev der 
sejlet 8,8 procent flere dobbeltture, som fragtede 3,4 procent flere 
personbiler og 7,2 procent mere færgegods. 

Indenrigsfærgefarten fragtede 4,6 procent flere passagerer i 2017, 
mens udenrigsfærgerne oplevede en lille tilbagegang på 0,9 pro-
cent i passagertallet.  

Væksten i antallet af dobbeltture blev drevet af en massiv vækst i an-
tallet af dobbeltture på genvejsfærgerne, som sejlede 24,4 procent 
flere dobbeltture i 2017 sammenlignet med året før. 

Rettes blikket mod antallet af personbiler på færgerne, blev væksten 
her drevet af indenrigsfærgefarten. Væksten i færgegods var positiv 
både på indenrigs- og udenrigsruterne. Mest markant er væksten i 
færgegods transporteret mellem Danmark og Tyskland.  

Dobbeltture Passagerer Personbiler Færgegods 1000 ton

Indenrigs i alt 11,2% 4,6% 7,6% 3,1%
Ø-færger 1,0% 3,8% 8,4% 2,9%
Genvejsfærger 24,4% 5,5% 7,0% 3,2%

Udenrigs i alt 0,1% -0,9% 0,2% 7,7%
Norge 0,2% 0,1% 0,9% 1,9%
Sverige 0,0% -1,7% -0,5% 2,4%
Tyskland 0,3% -0,2% 0,6% 13,3%
Øvrige -4,1% -2,3% 2,3% 5,3%

I alt 8,8% 0,8% 3,4% 7,2%

Vækst fra 2016 til 2017

Kilde: Danmarks Statistik, tabel SKIB 31 og SKIB32. 
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Trafiktal 2017 

Kilde: Danmarks Statistik, tabel SKIB 31 og SKIB32. 

Dobbeltture Passagerer Personbiler Færgegods, 1.000 ton

Indenrigs i alt 227.799 10.231.000 3.746.382 2.152
Ø-færger 116.495 5.062.000 1.541.973 1.198
Genvejsfærger 111.304 5.169.000 2.204.409 954

Udenrigs i alt 58.609 22.009.000 4.647.748 19.910
Norge 2.653 3.706.000 773.757 1.829
Sverige 31.981 10.136.000 1.911.465 7.711
Tyskland 23.836 8.083.000 1.948.415 10.250
Øvrige 139 84.000 14.111 120

I alt 286.408 32.240.000 8.394.130 22.062



Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
hentet d. 7. august 2018

Kilde: Danmarks Statistik, tabel SKIB 31 og SKIB32. 

Antal afgange

1Nøgletal for færgefarten
I 2017 blev der på de danske færgeruter sejlet 286.408 dobbelt- 
ture, svarende til 572.816 enkeltture. Af dem stod udenrigsruterne 
for 58.609 dobbeltture svarende til 20 procent af afgangene, mens 
indenrigsruterne stod for de resterende 227.799 dobbeltture. 

Af indenrigsturene blev 111.304 dobbeltture sejlet på genvejsruter-
ne, svarende til 49 procent af indenrigsruterne, mens de resterende 
116.495 dobbeltture gik til øerne. 

Det svarer til, at der er 1,1 færgeafgange per minut, hver time, hver 
dag, året rundt. Eller at der i gennemsnit er 55 sekunder mellem 
hver færgeafgang til eller fra en dansk havn. 

Flyoperationer, danske lufthavne 2017

Det er dog værd at huske, at der er flest færgeafgange i sommer-
månederne, men ikke desto mindre viser ovenstående, at Danmark 
er et ørige, hvor færgerne er med til at sikre infrastrukturen og sam-
menhængskraften. 

Til sammenligning var der i 2017 godt 400.000 flyoperationer (af-
gange og landinger) i danske lufthavne. Færgerne havde således 41 
procent flere afgange end flyene i 2017.  

98

Flyoperationer, danske lufthavne 2017 I alt

Billund 50.191
Bornholm/Rønne 7.057
Esbjerg 9.170
Karup 5.111
København 259.244
Roskilde 31.854
Sønderborg 4.295
Thisted 132
Vager 5.250
Aalborg 21.518
Aarhus 11.894
I alt 405.716Dobbeltture Andel 

Indenrigs i alt 227.799 79,5%
Ø-færger 116.495 40,7%
Genvejsfærger 111.304 38,9%

Udenrigs i alt 58.609 20,5%
Norge 2.653 0,9%
Sverige 31.981 11,2%
Tyskland 23.836 8,3%
Øvrige 139 0,0%

I alt 286.408 100,0%



5Færge 
Fakta

Hvert minut afgår en færge 
fra dansk havn eller til 
dansk havn.

#1

Færgerne transportere-
de 32 mio. passagerer i 
2017, sammenlignet med 
35 mio. passagerer på 
flyene. Færger og 
fly er således på 
niveau, hvad 
angår passa-
gertal.

#3

 Der var 41 
procent flere 
afgange/
ankomster 
med færger 
end med fly i 
Danmark i 2017. 

#2

Færgerne tilbagelag-
de 6,2 mio. kilometer 
i 2017, svarerende til 
429 mio. kilometer kørt 
i personbil, hvilket er 39 
pct. flere end Storebælts-
broen og Øresundsbroen 
tilsammen.

#4De store færgerederier7  
investerede over 6,7 mia. 
kr. i perioden 2013-2017 
for at sikre den fortsatte 
udvikling af færgefarten 
og sammenhængskraften 
i Danmark. 

#5

1110
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Passagerer 
I 2017 transporterede færgerne 32,2 mio. passagerer, svarende til 
en daglig transportmængde på 88.329 personer eller 56 personer 
per færgeafgang. I 2014 var tallet 48 passagerer per færgeafgang.  

68 procent af passagererne sejlede mellem Danmark og udlandet, 
svarende til 22 mio. passagerer, mens de resterende 10,2 mio. pas-
sagerer var ombord på en indenrigsoverfart. 

Over 31 procent af passagererne sejlede i 2017 mellem Danmark og 
Sverige, mens cirka 25 procent sejlede mellem Danmark og Tysk-
land. 

Rettes blikket mod indenrigsruterne var omkring 16 procent af pas-
sagererne i 2017 om bord på henholdsvis en ø-færge eller en gen-
vejsfærge svarende til 5 mio. passagerer. 

Til sammenligning kom der i 2017 35,4 mio. passagerer igennem 
de danske lufthavne. Færgetrafikken er således helt sammenligne-
lig med flytrafikken, når man ser på transporterede passagerer.

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hentet d. 6. august 2018.

Personbiler 
I 2017 var der knap 8,4 mio. personbiler ombord på færgerne. Heraf 
blev 3,7 mio. personbiler transporteret på indenrigsruterne, og de re-
sterende 4,6 mio. personbiler blev transporteret på udenrigsruterne. 

26 procent af personbilerne, svarende til 2,2 mio. personbiler, var 
ombord på en af genvejsfærgerne, mens 18 procent, svarende til 
1,5 mio. personbiler, blev transporteret på en af ø-ruterne. 

Når der tages højde for hyppigheden af afgange, er gennemsnits-
længden for de 54 færgeruter, der indgår i statistikken, 10,9 km. 
Udenrigsruterne er i gennemsnit 31,6 km lange, mens indenrigs- 
ruterne i gennemsnit er blot 5,6 km.

Kilde: Danmarks Statistik, tabel SKIB 31 og SKIB32. 

Passagerer på færgerne

Kilde: Danmarks Statistik, tabel SKIB 31 og SKIB32. 

Passagerer på flyene

Personbilstrafik

Lufthavn I alt, afgange og landinger

Billund 3.381.558
Bornholm/Rønne 260.687
Esbjerg 84.640
Karup 146.262
København 29.177.761
Roskilde 17.920
Sønerborg 62.955
Thisted 323
Vagar 341.388
Aalborg 372.332
Aarhus 1.501.253
I alt 35.347.079

Passagerer Andel 
Indenrigs i alt 10.231.000 31,7%

Ø-færger 5.062.000 15,7%
Genvejsfærger 5.169.000 16,0%

Udenrigs i alt 22.009.000 68,3%
Norge 3.706.000 11,5%
Sverige 10.136.000 31,4%
Tyskland 8.083.000 25,1%
Øvrige 84.000 0,3%

I alt 32.240.000 100,0%

Personbiler Andel
Indenrigs i alt 3.746.382 44,6%

Ø-færger 1.541.973 18,4%
Genvejsfærger 2.204.409 26,3%

Udenrigs i alt 4.647.748 55,4%
Norge 773.757 9,2%
Sverige 1.911.465 22,8%
Tyskland 1.948.415 23,2%
Øvrige 14.111 0,2%

I alt 8.394.130 100,0%
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Produktivitet 
For at få et udtryk for færgernes produktion udregnes færgernes 
præsterede personbilskilometer, som udtrykker antallet af person-
biler, der blev transporteret, og hvor langt disse blev transporteret, 
repræsenteret ved ruternes sejllængde. 

På de i alt 572.816 enkeltture tilbagelagde færgerne i 2017 6,2 mio. 
kilometer og medtog i alt ca. 8,4 mio. personbiler. Det betyder, at 
færgerne i 2017 præsterede 429 mio. personbilskilometer. 
 
Til sammenligning kørte i alt 6,7 mio. personbiler over Øresunds-
broen og 11,2 mio. personbiler over Storebæltsbroen i 2017. Idet de 
to broer er henholdsvis 16 km og 18 km lange, svarer det til 308,5 
mio. personbilskilometer.

Totalt set producerede færgerne altså 39 procent flere personbils- 
kilometer end de to broer tilsammen. Det viser tydeligt, hvor af-
gørende færgerne er for sammenhængskraften – både internt på 
tværs af Danmark og eksternt, hvor færgerne binder Danmark sam-
men med vores nabolande. 

Produktivitet, personbilskilometer 

Kilde: Oresundbroen.dk, hentet d. 7. august, storebælt.dk, hentet d. 7. august, Danmarks Statistik, 
tabel SKIB31 og SKIB32 samt Rederiernes egne oplysninger, GoogleMaps, Iform Ruteplanner. 

15
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Dekomponering af passagertrafikken 
Med udgangspunkt i indberetningerne fra rederierne kan passa-
gertallene dekomponeres efter formål med rejsen og nationalitets-
fordeling. Beregningerne er baseret på de ruter, hvor det har været 
muligt for rederierne at fastlægge eller skønne passagersammen-
sætningen. Denne del af analysen er baseret på et mindre datasæt, 
da det ikke har været muligt at skønne fordelingerne for alle ruter. 
Konklusionerne skal derfor tages som en indikation på niveauet og 
ikke som den faktiske fordeling. 

Dekomponering på formålet med rejsen viser, at 79,4 procent af 
færgepassagererne havde et privat formål med rejsen, mens de re-
sterende 20,6 procent tog færgen i forbindelse med erhvervsaktivi-
teter.  

Rettes blikket mod nationalitetsfordelingen ses, at knap 60 pro-
cent af færgepassagererne er danske, mens 24 procent er svenske. 
Resten fordeler sig på 9,5 procent tyske, 6,1 procent norske samt 2,8 
procent øvrige.

Nationalitetsfordeling, alle overfarter 

Der er imidlertid stor forskel på nationalitetsfordelingen, når man 
betragter henholdsvis indenrigsruterne og udenrigsruterne. 

Godt og vel 85 procent af indenrigsruternes gæster er danskere, 
mens de resterede 15 procent er turister. Tyskerne udgør den stør-
ste turistgruppe på indenrigsoverfarterne. 

Anderledes er billedet, når udenrigsruterne betragtes. Her er 35 
procent af gæsterne på udenrigsruterne danskere, 41 procent sven-
ske, mens både tyskerne og nordmændene udgør hver cirka 10 pro-
cent af passagererne på udenrigsruterne. 

Færgerne er således en væsentlig faktor i dansk infrastruktur og 
vores bindeled til vores nærmeste naboer. Mange turister besøger 
Danmark via en af de blå veje, og færgeturen bliver på den måde en 
del af ferieoplevelsen. 

Kilde: Danmarks Statistik, tabel SKIB 31 og SKIB32. 

Nationalitetsfordeling, hhv. indenrigs- og udenrigsoverfarter 

35,1%

41,5%

10,1%

10,3%

3,0%

Danske Svenske Tyske Norske Øvrige

57,7%23,9%

9,5%

6,1% 2,8%

Danske Svenske Tyske Norske Øvrige

Kilde: Danmarks Statistik, tabel SKIB 31 og SKIB32. 

86,9%

1,1% 8,8%

0,6%
2,6%

Danske Svenske Tyske Norske Øvrige

35,1%

41,5%

10,1%

10,3%

3,0%

Danske Svenske Tyske Norske Øvrige
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2
Investeringer og beskæftigelse
For at sikre fortsat udvikling og sikre attraktive færgeforbindelser, 
som er afgørende for infrastrukturen, er det nødvendigt at investere 
og innovere færgeforbindelserne. 

De store færgerederier8 investerede over 6,7 mia. kroner i færgeru-
terne i perioden 2013 til 2017. 

Der bliver således investeret store summer i at udvikle færgefarten, 
så den også fremadrettet kan yde den service, der bliver efterspurgt 
og være med til at sikre sammenhængskraften og infrastrukturen 
på tværs af hele Danmark. 

I 2017 beskæftigede rederierne9, som sejler på indenrigsruterne og 
ruterne til og fra Danmark, over 4.750 medarbejdere. Tallet dækker 
over søfarende og ansatte på rederikontorerne. Kilde: Danmarks Statistik, tabel SKIB 31 og SKIB32. 

Kontakt og samhandel med vores  
nabolande
Ikke nok med at færgerne er med til at sikre infrastrukturen i 
Danmark på tværs af de mange øer, så er færgerne også med til 
at binde Danmark sammen med resten af verden, i særdeleshed 
med vores naboer. 

I 2017 blev der således fragtet 22,1 mio. ton gods med de danske 
færger, hvilket var en fremgang på 7,2 procent i forhold til året før. På 
de udenlandske ruter, der står for størstedelen af godstransporten, 
blev der transporteret 19,9 mio. ton gods. 

Den største del af godset på udenrigsruterne fragtes mellem Dan-
mark og Tyskland, hvor der i 2017 blev fragtet 10,3 mio. ton færge-
gods. I mellem Danmark og Sverige blev der fragtet 7,7 mio. ton 
i 2017. Rettes blikket mod de enkelte færgeruter er de tre største 
udenlandske godsruter Rødby-Puttgarden (8,2 mio. ton), Helsin-
gør-Helsingborg (4,9 mio. ton) og Frederikshavn-Göteborg (2,0 
mio. ton). 

2.152 1.829

7.711

10.250
120

19.910

Færgegods, 1.000 ton

Indenrigs i alt    Norge    Sverige    Tyskland    Øvrige

Færgegods, 1.000 ton, ialt Færgegods, 1.000 ton, udland
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Kilde: Danmarks Statistik, tabel SKIB 31 og SKIB32. 

Rute F æ rge gods , 1 .0 0 0  ton A nde l 

N orge s rute r 

Frederikshavn-Oslo 112 0,6%

Hirtshals-Kristiansand 404 2,0%

Hirtshals-Larvik 659 3,3%

Hirtshals-Stavanger-Bergen 488 2,5%

København-Oslo 166 0,8%

I alt 1 .8 2 9 9 ,2 %

S ve rige s rute r

Frederikshavn-Göteborg 2.009 10,1%

Grenå-Varberg 662 3,3%

Helsingør-Helsingborg 4.958 24,9%

Rønne-Ystad 82 0,4%

I alt 7 .7 1 1 3 8 ,7 %

Tys klands rute r

Gedser-Rostock 1.986 10,0%

Havneby-List 82 0,4%

Rødby Færgehavn-Puttgarden 8.181 41,1%

Rønne-Fährhafen Sassnitz 1 0,0%

I alt 1 0 .2 5 0 5 1 ,5 %

Ø vrige  ude nlands ruter

Hirtshals-Torshavn 120 0,6%

Nexø-Polen 0 0,0%

I alt 120 0,6%

Ude nrigs  i alt 1 9 .9 1 0 1 0 0 ,0 %

Færgegods på udenrigsruterne

21
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Turisme 
Færgerne har ikke kun betydning for vores samhandel med andre 
lande, de er også med til at sikre turismen. 

På udenrigsruterne var der i alt 22 mio. passagerer i 2017, heraf var 
46 procent passagerer på en overfart mellem Danmark og Sverige, 
37 procent var passagerer på en overfart mellem Danmark og Tysk-
land, mens 17 procent rejste mellem Danmark og Norge. Kilde: Danmarks Statistik, tabel SKIB 31 og SKIB32. 

Passagertal på udenrigsruterne

Rute Pas s age re r, 1 .0 0 0 A nde l 

N orge s rute r 

Frederikshavn-Oslo 467 2,1%

Hirtshals-Kristiansand 1.278 5,8%

Hirtshals-Larvik 675 3,1%

Hirtshals-Stavanger-Bergen 504 2,3%

København-Oslo 782 3,6%

I alt 3 .7 0 6 1 6 ,8 %

S ve rige s rute r

Frederikshavn-Göteborg 1.224 5,6%

Grenå-Varberg 155 0,7%

Helsingør-Helsingborg 7.309 33,2%

Rønne-Ystad 1.448 6,6%

I alt 1 0 .1 3 6 4 6 ,1 %

Tys klands rute r

Gedser-Rostock 1.708 7,8%

Havneby-List 398 1,8%

Rødby Færgehavn-Puttgarden 5.869 26,7%

Rønne-Fährhafen Sassnitz 108 0,5%

I alt 8 .0 8 3 3 6 ,7 %

Ø vrige  ude nlands ruter

Hirtshals-Torshavn 54 0,2%

Nexø-Polen 30 0,1%

I alt 8 4 0 ,4 %

Ude nrigs  i alt 2 2 .0 0 9 1 0 0 ,0 %

Kilde: Danmarks Statistik, tabel SKIB 31 og SKIB32. 
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Ikke-brofaste ø-kommuner 
I Danmark er der fem ikke-brofaste ø-kommuner. Disse er Fanø, 
Læsø, Samsø, Ærø og Bornholm.10 I denne del af analysen rettes 
blikket mod disse kommuner. Analysen kortlægger udviklingen  
i befolkning og arbejdskraften samt dennes mobilitet. Dertil stilles 
der skarpt på, hvordan færgefarten i dag og i fremtiden kan være 
med til at skabe vækst, mobilitet og aktivitet på øerne.  
 
 

Befolkningsudvikling 
Fire ud af fem ø-kommuner har, som mange andre danske øer, op-
levet fald i befolkningen. Der er dog siden 2015 sket en mærkbar 
ændring i det overordnede billede. Samlet set er affolkningen på de 
fem ø-kommuner blevet erstattet af en stabil befolkningsstørrelse. 
Værd at bemærke er de store forskelle mellem øerne. Befolknings-
udviklingen for Fanø har gennem den undersøgte periode været 
stigende, modsat de resterende fire øer. 

Rettes blikket mod udviklingen i befolkningen i den erhvervsaktive 
alder, 15-64 år, har der for alle fem ø-kommuner været en nedgang i 
befolkningstallet i perioden 2010 til 2018.
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Beskæftigede i de fem ø-kommuner, tusinde 

Alle fem ø-kommuner har oplevet en stigning i beskæftigelsesfre-
kvensen. Fanø havde i 2016 en højere beskæftigelsesfrekvens end 
landsgennemsnittet. Selv om niveauet for beskæftigelsesfrekven-
sen for ø-kommunerne ligger under landsgennemsnittet, har udvik-
lingen på øerne været mere positiv, idet beskæftigelsesfrekvensen 
er steget med 2,2 procentpoint sammenlignet med en stigning på 
0,7 procentpoint for hele landet.

Selvom antallet af beskæftigede er gået op de seneste år, udgør 
gruppen af ledige stadig en større del af arbejdsstyrken, end det er 
tilfældet for landsgennemsnittet. Det er imidlertid ikke uvæsentligt 
at se på udviklingen fra 2010 til 2017. Her er fuldtidsledige i procent 
af arbejdsstyrken for Danmark som helhed faldet fra 6,1 procent til 
4,3 procent, hvilket er et fald på 1,8 procentpoint. Rettes blikket mod 
de fem ø-kommuner udgjorde fuldtidsledige 6,5 procent af arbejds-
styrken i 2010 mod 5,2 procent i 2017.
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Beskæftigelsesfrekvens

Kilde: Danmarks Statistik, tabel RAS301. 
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Arbejdsmarkedet 
De fem ø-kommuner oplevede en nedgang i antallet af beskæftige-
de fra 2010 til 2013. Denne udvikling er siden vendt, og fra 2013 til 
2016 er antallet af beskæftigede på de fem øer steget.
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Arbejdskraftens mobilitet 
Mobiliteten til og fra de fem ø-kommuner er undersøgt ved at kort-
lægge, hvordan udviklingen har været i antallet, der henholdsvis 
pendler til og fra kommunen for at arbejde. 

Fanø er den af de fem ø-kommuner, hvor den største andel af de 
beskæftigede bor i en anden kommune og pendler til Fanø for at 
arbejde. Hele 24 procent af de beskæftigede på Fanø pendlede til 
kommunen i 2016 for at arbejde. I den anden ende af spektret er 
Bornholm, hvor knap 5 procent af de beskæftigede kom fra en an-
den kommune til Bornholm for at arbejde. Det skal dog bemærkes, 
at Bornholm også er den kommune, der har flest indbyggere og lig-
ger geografisk mest isoleret fra Danmarks øvrige kommuner, hvor-
for pendling på tværs af kommunegrænsen er ekstra tidskrævende. 
Cirka 10 procent af de beskæftigede på Samsø og Læsø bor i en 
anden kommune og pendler derfor til øen for at arbejde. 

Bornholm, Samsø og Læsø har oplevet en stigning i antallet af pend-
lere. Det vidner om, at der fra 2011 til 2016 har været en stigning i 
arbejdskraftens mobilitet for de tre kommuner. Fanø kommune har 
oplevet et fald i antallet af pendlere over perioden på 5 år. Det skal 
dog bemærkes, at mobilitetsniveauet målt som andel af beskæftig- 
ede, der pendler til kommunen, er over 20 procent, hvilket er højt 
sammenlignet med de øvrige ø-kommuner. Ændringen i antallet af 
pendlere fra 2011 til 2016 skal desuden ses i relation til udviklingen 
i den generelle beskæftigelse i kommunerne, som for alle øernes 
vedkomne var faldende i den undersøgte periode. 

Bornholm Ærø Fanø Samsø Læsø

Beskæftigede i kommunen 17.009 2.325 1.062 1.585 763

Pendler til kommunen 750 194 252 161 84

Pendler fra kommunen 1.001 382 698 245 87

Ændring i antal pendlere, 
2011-2016 143 -26 -61 45 32

Andel af beskæftigede der 
pendler til kommunen 4,4% 8,3% 23,7% 10,2% 11,0%

Kilde: Danmarks Statistik, tabel PEND100.

Mobilitet, målt ved pendling, 2016

29
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Landevejsprincippet 
For at styrke sammenhængskraften på tværs af Danmark er der fra 
politisk side ad flere omgange taget tiltag, der sigter mod at lige-
stille færgen med bilen. Denne ligestilling mellem transportformer 
tager udgangspunkt i landevejsprincippet, som sigter mod, at det 
ikke skal koste mere at tage færgen frem for at køre en tilsvarende 
strækning i bil. Med udgangspunkt i dette princip har brede politiske 
flertal udmøntet midler til nedsættelse af færgebilletter samt til en 
godsstøtteordning. Ordningerne omfatter 30 ikke-statslige færge-
ruter. Initiativerne sigter mod at øge mobiliteten på tværs af landet 
og skabe en bedre sammenhængskraft og infrastruktur i Danmark. 

Inden for de seneste fire år er der indgået fire politiske aftaler, der 
blandt andet afsætter midler til nedsættelse af færgetakster og 
godstransport på de 30 danske ikke-statslige færgeruter.11 

• Første aftale omfatter godstransporten og trådte i kraft i 
2015. Aftalen indebærer, at de omfattede kommuner får mu-
lighed for at nedsætte taksterne for godstransport med op 
til 80 procent. Det er politisk vedtaget, at tilskuddet udgør 35 
mio. kr. årligt fra 2016.12  

• Anden aftale omfatter passagertransporten og trådte i kraft i 
2016. Aftalen indebærer sænkning af færgetaksterne for biler, 
passagerer m.m. omkring skolernes sommerferie – den så-
kaldte skuldersæson.13  

• Tredje aftale, fra finansloven for 2017, indebærer, at det blev 
muligt at sænke priserne i en større del af året, dog ikke i sko-
lernes sommerferie.14  

•  Fjerde aftale, fra 2018, som derfor ikke har haft effekt i inde- 
værende analyse, indebærer justering af de to tilskudsordning- 
er på passager- og godsområdet. Der afsættes yderligere 5,2 
millioner kroner årligt til nedsættelse af færgetaksterne, så 
den årlige ramme fra 2019 udgør 86,4 mio. kr. Endvidere kan 
taksterne på småø-færgerne sænkes i 46 uger om året og er 
ikke begrænset til ugerne uden for skolernes sommerferie.15 

Politiske aftaler

Øernes stemmer
Vi har spurgt borgmestrene og turismecheferne fra de fem ikke-bro-
faste ø-kommuner om færgefartens betydning for aktivitet og vækst 
på øen samt arbejdskraftens mobilitet til og fra øen. 

Fra øerne berettes om, at indførslen af landevejsprincippet har bi-
draget positivt til aktiviteten på øerne. Tilskudsordningen til ned-
sættelse af færgetaksterne har øget mobiliteten og skabt mere tu-
risme, aktivitet og deraf øget vækst på øerne. 

Det fremhæves, at fortsat lave priser på færgeafgangene er af- 
gørende for, at den positive effekt, der allerede nu observeres på 
øerne, bevares. Desuden peges der på, at frekvens, stabilitet og 
plads på afgangene er med til at øge mobiliteten og gøre det muligt 
at pendle. 

Indførelsen af landevejsprincippet har gjort, at prisen på færgeover-
farten ikke længere er den vigtigste barriere for yderligere udvikling 
på øerne. De initiativer, der vurderes at have størst potentiale for at 
bidrage til fremtidig øget aktivitet på øerne, er flere færgeafgange 
samt større og hurtigere færger. Øerne er udfordret, fordi det er væ-
sentligt hurtigere for arbejdstagere at køre i bil i forhold til at tage 
færgen. Så hurtige færger, hvor blandt andet let adgang til wifi på 
færgerne gør det muligt at arbejde under sejlads, er nogle af de ini-
tiativer, der kan være med til at skabe øget fremtidig mobilitet på 
tværs af de blå landeveje. 

Tæt dialog om kundebehov og hvordan rederiet kan understøtte 
øens udvikling er væsentlig for, at såvel øen som rederiet oplever en 
positiv udvikling. I denne kontekst peges på, at det er vigtigt at have 
forståelse for, at effekten ikke altid kan høstes på meget kort sigt, 
men kræver et lidt længere sigte. 



Færgefartens udvikling har afgørende betydning for 
arbejdskraftens mobilitet. Det er vigtigt, at priserne 
ikke er for høje, at der sejles på tidspunkter, som 
passer til arbejdstiderne, og at det er muligt at ar-
bejde ombord. Trafikal ligestilling – hele året – samt 
bedre pendlerforhold om bord er nøglen til at sikre 
øget mobilitet i fremtiden. I tillæg hertil er det væsent-
ligt med kortere sejltid og hyppigere afgang med den 
nødvendige kapacitet.

Chris Hammeken, Turist- og Erhvervsdirektør, Ærø

På Læsø er vi udfordret med manglende arbejds-
kraft i forhold til det sociale område, turisme-
erhvervet og håndværkere. Prisen har været en 
barriere, det er væsentligt afhjulpet ved indførelse 
af tilskud efter landevejsprincippet. Nu er det væ-
sentligt at få så mange afgange som muligt på de 
rigtige tidspunkter.

Karsten Nielsen, Borgmester, Læsø

Pendling til fastlandet er i det sidste tiår 
steget siden overfartstiderne er reduceret 
med 20-30 minutter og kapacitet på ruten til 
Jylland forøget. Hurtigere ruter til Aarhus og 
øget frekvens til Kalundborg er næste skridt 
mod øget aktivitet, da en hurtigere overfart 
vil gøre det muligt at bo på Samsø og arbejde 
eller uddanne sig i Aarhus eller Kalundborg.

Marcel Meijer, Borgmester, Samsø

færgeinitiativer
Borgmestre og turismechefer fra de fem 
ikke-brofaste ø-kommuner har rangeret ne-
denstående færgeinitiativer efter hvilke, de 
vurderer, har størst potentiale for at bidrage 
positivt til bosætning, mobilitet og vækst i 
deres kommuner.

Flere 
færgeafgange 

Større 
færger 

Hurtigere 
færger 

Billigere  
færgetakster for 
tilrejsende

Billigere  
færgetakster for 
øboerne 

Flere 
færgeruter

#1 #4#2 #5#3 #6

6

3332



34 35

Noter
1. De store færgerederier er defineret som Scandlines, Molslinjen, ForSea, Danske 

Færger A/S, DFDS Seaways, Fjordline og Færgeselskabet Læsø. 

2. Danmarks Statistik, Statistisk årbog 2017, s. 442. 
 

3. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. 

4. Danmarks Statistik, Statistisk årbog 2017, s. 442.  

5. Danmarks Statistik, Statistisk årbog 2017, tabel 403, s. 457.  

6. Analysen baseres på de ruter der opgøres i Danmarks Statistik. I analysen indgår 
i alt 54 ruter. Disse fordeler sig på 15 udenrigsruter, 39 indenrigsruter, hvor af 12 
er genvejsruter og 27 er øruter.  

7. De store færgerederier er defineret som Scandlines, Molslinjen, ForSea, Danske 
Færger A/S, DFDS Seaways, Fjordline og Færgeselskabet Læsø. 

8. De store færgerederier er defineret som Scandlines, Molslinjen, ForSea, Danske 
Færger A/S, DFDS Seaways, Fjordline og Færgeselskabet Læsø. 

9. Opgørelsen af antallet af beskæftigede er en konservativ opgørelse, da det  
desværre ikke har været muligt at indhente data for alle ruterne.  

10.  Bornholm er ikke omfattet af landevejsprincippet, da færgefarten til øen er 
bestemt i kontrakt med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. 

11.  Ø-kommuner omfattet af ordningen: Læsø, Samsø, Fanø og Ærø. Småøer 
omfattet af ordningen: Sejerø, Nekselø, Orø, Agersø, Omø, Askø, Femø, Fejø, 
Baagø, Avernakø, Lyø, Bjørnø, Birkholm, Strynø, Drejø, Skarø, Hjortø, Aarø, Barsø, 
Endelave, Hjarnø, Venø, Anholt, Tunø, Fur, Egholm og Mandø.  

12.  Evaluering af tilskudsordninger til nedsættelse af færgetakster for godstransport 
og personbefordring, s.14, Økonomi og indenrigsministeriet, august 2018.  

13.  Evaluering af tilskudsordninger til nedsættelse af færgetakster for godstransport 
og personbefordring, s. 16, Økonomi og indenrigsministeriet, august 2018.  

14.  Evaluering af tilskudsordninger til nedsættelse af færgetakster for godstransport 
og personbefordring, s. 16, Økonomi og indenrigsministeriet, august 2018. 

15.  Aftale om justering af tilskudsordningerne til nedsættelse af færgetakster for 
personbefordring og godstransport på ikke-statslige færgeruter til og fra visse 
øer, november 2018. 

Bilag
Ø ruter 
Assens – Baagø
Barsø – Barsø Landing
Birkholm – Marstal
Bjørnø – Faaborg
Brandholm – Askø
Branden – Fur 
Esbjerg – Fanø
Fejø – Kragenæs
Femø – Kragenæs 
Frederikshavn – Læsø 
Fåborg – Avernakø – Lyø
Fåborg – Søby
Grenaa – Anholt
Gudhjem – Christiansø
Hammer Bakke – Orø 
Havnsø – Nekselø
Havnsø – Sejerø
Holbæk – Orø  
Horsens – Endelave 
Hov – Samsø 
Hov – Tunø 
Kalundborg – Samsø 
Kleppen – Venø 
Køge – Rønne
Lindholm – Kalvehave
Rudkøbing – Strynø
Rønbjerg – Livø 
Snaptun – Hjarnø 
Stignæs – Agersø 
Stignæs – Omø 
Stubbekøbing – Bogø 
Svendborg – Hjortø
Svendborg – Skarø – Drejø 
Svendborg – Ærøskøbing 
Søby – Fynshav
Tunø – Samsø 
Aalborg – Engholm 
Aarø – Aarøsund 

Genvejsruter
Ballebro – Hardeshøj
Bøjden – Fynshav
Feggesund overfart 
Hals – Egense
Hundested – Rørvig
Hvalpsund – Sundsøre
Kulhuse Havn – Sølager
Mellerup – Voer
Næssund overfart
Sjællands Odde – Ebeltoft
Sjællands Odde – Aarhus
Thyborøn – Agger
Tårs – Spodsbjerg 
Udbyhøj Nord – Udbyhøj Syd 

Norgesruter 
Frederikshavn – Oslo
Hirtshals – Kristiansand (to ruter) 
Hirtshals – Langesund
Hirtshals – Larvik 
Hirtshals – Stavanger – Bergen
København – Oslo 

Sverigesruter 
Frederikshavn – Göteborg
Grenå – Varberg
Helsingør – Helsingborg
Rønne – Ystad

Tysklandsruter 
Gedser – Rostock
Havneby – List 
Rødby Færgehavn – Puttgarden 
Rønne – Fährhafen Sassnitz

Øvrige udenlandsruter
Hirtshals – Thorshavn
Hirtshals – Seydisfjödur
Nexø – Polen 
Rønne – Swinoujscie

Anm. Ruter markeret med fed indgår i datagrundlaget for analysen.
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