


    

 

Tilskuddet til reduktion af færgetaksterne reduceres for godstransport fra 40 til 30% og for persontransport 

fra 50 til 40% i år 2020, så priserne med tilskud kan række til hele året, selvom transportmængden er 

stigende uden at det offentlige tilskud følger med. 

 

4. Kommunikation uden om Færgekontaktudvalget 

Færgekontaktudvalget finder det uacceptabelt, at et medlem af udvalget, Henrik B. Jensen på Facebook 

behandler færgeemner, hvor der anvendes urigtige oplysninger i et sådant omfang, at det for mange 

læsere opfattes som Orø-skadelig virksomhed. 

Hanne Duelund og Henrik B. Jensen har forfattet en skrivelse af 5. januar 2020, som er sendt til en lang 

række offentlige myndigheder, herunder ministerier, rigsrevisionen, Holbæk Kommune og 

Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS, der varetager de 27 ikke-brofaste øers fælles interesser), 

Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer m.fl.  

 

Denne skrivelse er ikke sendt til Orø Beboerforening, der er Orø’s officielle repræsentant i SaDS og heller 

ikke til Færgekontaktudvalget, som er de 2 færgers dialogforum.  

 

Dette er efter Færgekontaktudvalgets opfattelse helt uacceptabelt og til skade for Orø. Det står ikke klart 

for Færgekontaktudvalget, hvad det er Hanne Duelund og Henrik B. Jensen vil opnå med denne skrivelse, 

som kan gavne Orø´s befolkning. 

 

5. Transport til og fra Orø 

Det er Færgekontaktudvalgets opfattelse, at de 2 færger er til stor gavn for Orø’s befolkning og 

erhvervsdrivende, samt øens mange sommerhusbeboere og de mange gæster vi har hvert år. 

Færgekontaktudvalget er ikke bekendt med, at nogen offentlige instanser eller private virksomheder skulle 

have planer om broforbindelse til Orø. En bro vil efter udvalgets opfattelse være til stor ugunst for øen´s 

befolkning, da gratis transport for personer, cykler og invalidebil vil bortfalde, hvis Orø blev bro-fast ø.  

Færgekontaktudvalget vil arbejde for, at vi bevarer vore 2 færger, så vi har let adgang til vor hjemkommune 

Holbæk og gode muligheder for at pendle til job på Sjælland og for de erhvervsdrivende at kunne drive 

deres virksomheder med gode transport muligheder til og fra Orø. 

Færgekontaktudvalget vil sammen med Orø Beboerforening og SaDS arbejde for, at landevejsprincippet 

gennemføres fuldt ud. 

 

Venlig hilsen og GODT NYTÅR 

fra Færgekontaktudvalget 

Ib Ballisager, Henrik Persson, Peter Bach Larsen og Kim Kennedy 

 

 

 

Henrik B. Jensen har i e-mail til IbB den 8/1-2020 kl. 21.40 meddelt, at han ikke ønsker at være medunderskriver af 

NYHEDSBREVET. Dette er taget til efterretning og respekteres. 

 

 


