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Svar på spørgsmål fra Peter Juel-Jensen (V) stillet den 10. februar 2022.  

Spørgsmål nr. 36: 

”Vil ministeren give en status for arbejdet med evalueringen af de nuværende færgetil-

skud, der også kommer til at indeholde erfaringerne fra sidste års sommerpakke, og 

som skulle være færdig i 2022, og vil ministeren samtidig oplyse, hvornår evaluerin-

gen er færdig?” 

Svar: 

Mit ministerium har i december måned 2021 udsendt et spørgeskema om effekter og 

betydning af færgetilskudsordningerne til de 21 kommuner, der modtager tilskud til 

nedsættelse af færgetakster på hhv. godsområdet og passagerområdet. 

Der er her i vid udstrækning tale om det samme spørgeskema, som blev anvendt i for-

bindelse med evalueringen i 2018. Dog er skemaet udbygget for at belyse effekten af 

den større fleksibilitet, som kommuner med små øer har haft siden 2019 til at anvende 

tilskuddet på passagerområdet hele året, og for at belyse erfaringerne med sommer-

pakkerne på færgeområdet i hhv. 2020 og 2021. 

I januar måned 2022 har mit ministerium også udsendt en forespørgsel til de 21 kom-

muner med anmodning om trafik- og omsætningstal for de enkelte færgeruter. Det er 

den samme type oplysninger, som blev indsamlet til brug for evalueringen i 2018, og 

som hermed udvides til at omfatte de efterfølgende år til og med 2021. 

I overensstemmelse med det oplæg, der er sendt til Folketingets landdistrikts- og ø-

ordførere i november 2021, så forventer jeg, at evalueringen af tilskud til nedsættelse 

af færgetakster for godstransport og passagertransport vil blive afsluttet medio 2022.  

Evalueringen vil blive oversendt til Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer og 

Udvalg for Småøer. 
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