
 

 

Plan for generel færgebetjening af småøerne, herunder betjening 

af Hjortø. 

 

Plan for generel færgebetjening af småøerne skal udarbejdes og understøtte  

”Visions- og handleplan for Hjortø, Skarø og Drejø”, hvor hurtigt, fleksibel sejlads 

og pendlermuligheder fremhæves, som forudsætning for bosætning og erhverv på 

øerne.  

 

Denne plan bør også skitsere mulige samarbejder for de øvrige småøer i Det 

Sydfynske Øhav. Sommerens Ø-hop viser, at der kan skabes gode og konstruktive 

løsninger på tværs af kommunegrænser.  

Erfaringerne herfra bør kunne overføres til et samarbejde om færgebetjening af nogen 

af småøerne, også udenfor sommerperioden. Et sådant samarbejde vil muligvis kunne 

reducere, eller helt fjerne, behovet for at chartre et fartøj til sommerens Ø-hop. 

 

Ny Hjortøbo 

 

Hjortøboen står overfor en snarlig udskiftning primært grundet øgede 

driftsomkostninger, behov for ny motor og stor miljøbelastning.  

Sekundært da færgen sejler langsomt og er umoderne. 

 

Hjortøboen er en langsomtgående dieseldrevet færge, bygget i 1976 og kan 

transportere 12 passagerer og et enkelt køretøj. 

  

Færgen betjener primært beboere og fritidshusejere på Hjortø. Udenfor skolernes 

sommerferie sejler færgen 2 daglige afgang, men udelukkende på bestilling. I 

sommerferien sejler Hjortøboen flere daglige overfarter, hvor Skarø også anløbes 

som en del af Ø-hop i det Sydfynske Øhav. Desuden sejles enkelte godstransporter til 

Birkholm. 

 

Færgen sejler en-mandsbetjent på en dispensation fra Søfartsstyrelsen, der gælder for 

sejlads til Skarø, Hjortø og Birkholm. Der kræves 2-mandsbesætning for at måtte 

besejle f.eks. Drejø eller andre havne, som kan være tilfældet ved nedbrud af fx 

Højestene. 

 

Der ønskes som udgangspunkt et nyt fartøj, der med højere fart og reduceret 

miljøbelastning kan transportere minimum 12 passagerer og et køretøj. Et nyt fartøj 

vil ligeledes reducere de nuværende voksende vedligeholdsomkostninger. 

 

Den nye færge skal fortsat besejle Hjortø, men derudover skal den kunne sejle 

pendlere og skoleelever fra Drejø og Skarø til enten Rantzausminde eller Svendborg, 

for således at understøtte ”Visions- og handleplan for Hjortø, Skarø og Drejø”, hvor 

netop en hurtig, fleksibel sejlads og pendlermuligheder fremhæves som forudsætning 

for bosætning og erhverv på øerne. Ved sejlads til Rantzausminde vil der skulle 

etableres anløbsmuligheder. 

Dertil kommer at færgen i højere grad vil kunne understøtte sommerens Ø-hop, hvor 

den muligvis vil kunne reducere behovet for at chartre et fartøj til formålet. 
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Side 2 af 3 

 

Den nye færge vil være startskuddet til en forbedret, mere fleksibel, sammenhængende og miljøoptimeret 

adgang til Det Sydfynske Øhav.  

 

Sydfyn er et maritimt kraftcenter, både historisk set, men også i kraft af de eksisterende virksomheder. Fyns 

Maritime Klynge er placeret i Svendborg ligesom stærke maritime videns institutioner som SIMAC, 

Svendborg Erhvervsskole, Marstal Navigationsskole m.fl. udgør en kerne i kraftcenteret.  

 

Der vil ske en voldsom udvikling i den maritime sektor i de kommende år, hvor green shipping og fortsat 

effektivisering gennem automatisering og autonomi er erhvervsmuligheder der skal satses på, for at 

opretholde og udvikle arbejdspladser i det sydfynske. 

 

El-færgen Ellen er et eksempel på et fyrtårnsprojekt med fokus på Green shipping, hvor udviklingen af 

færgen er en demonstration af hvad det maritime kraftcenter formår.  

 

Den nye Hjortøbo, skal indgå som et fyrtårnsprojekt i styrkelsen af det maritime kraftcenter, hvor fokus er på 

semiautonomi (således at der kan sejles enmandsbetjent) og på teknologiske løsninger for at reducere 

miljøpåvirkningen (f.eks. alternative brændstoffer, eldrift, skrogformer etc.).  

Det vurderes at der lokalt er virksomheder der vil være i stand til at omsætte fyrtårnsprojektet til vækst og 

arbejdspladser. 

 

Færgen skal udvikles i samarbejde med Fyns Maritime Klynge og Færgesekretariatet. Det er hensigten at 

færgen skal kunne anvendes som en standardløsning i andre lignende overfartsscenarier. Færgesekretariatet 

er også behjælpelig med at knytte forbindelse til relevante myndigheder. 

 

Færgesekretariatet stiller i første omgang teknisk konsulentbistand til rådighed, samt bidrager til afsøgningen 

af muligheder for medfinansiering i et samarbejde med Fyns Maritime Klynge.  

 

Fyns Maritime Klynge er allerede behjælpelige med at afsøge finansieringskilder, der kan finansiere 

udviklingsomkostninger til øget autonomi samt bæredygtighedsniveau, samt bistå med at afdække andre 

samarbejdsmuligheder. 

 

Anslået anskaffelsesbeløb for Ny Hjortøbo for Svendborg Kommune vil anslået være 5 - 8 millioner.  

 

Det fremgår af lånebekendtgørelsens § 2, stk. nr. 17 (bek. nr. 1580 af 17/12-2013), at ”udgiften til eller lovlig 

støtte til udskiftning, nybygning og renovering af færger samt færgefaciliteter ved de i bilaget anførte 

færgeoverfarter” er omfattet af kommunens (automatiske) låneadgang. Hjortøfærgen er nævnt i bilaget til 

lånebekendtgørelsen hvilket vil sige, at udgiften til en ny færge til Hjortø vil være omfattet af låneadgangen. 

Det samme vil være tilfældet med udgifterne til evt. nye moleanlæg og broklapper.  

 

Der skal arbejdes videre med budgettemaet i forhold til anskaffelsessum, driftsomkostninger og tidsplan. 

 

 

Højestene 

 

Til dette budgettema, skal det bemærkes, at færgen Højestene, der sejler på overfarten Drejø - Skarø - 

Svendborg ligeledes er et ældre (1997) diseldrævet fartøj med et relativt højt miljøaftryk. 

 

Grundet miljøpåvirkning, øgede vedligeholdelsesomkostninger og udskiftning af hovedmotorer skal færgen 

indenfor 3-5 år erstattes.  

Det er ikke rentabelt at elektrificerer den nuværende færge, ej heller overgå til anden type fremdriftsmiddel. 
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I en årrække har Færgesekretariatet arbejdet på udvikling af en standardfærge, der som type vil kunne 

erstatte Højestene. Svendborg Kommune følger dette tæt og bidrager i processen til udviklingen. 

 

Ud over en kortere overfartstid, vil en Ny Hjortøbo på kort og lang sigt kunne bidrage med nedbringelse af 

miljøbelastningen ved at sejle de afgange i ydersæsonen og om vinteren, hvor der er maks. en bil og 12 

passagerer, i stedet for den meget større Højestene mellem Drejø - Skarø og Svendborg 

 

Det vil kræve en nærmere analyse og få sat et mere præcist antal afgange på, hvilket vil indgå i planen for 

generel færgebetjening af småøerne.  

 

 

 

 

 


	Punkt 2 - Bilag 13 - Bilag 13 - Plan for generel færgebetjening af småøerne herunder betjening af Hjortø - notat

