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År 2021 har igen været påvirket af flere perioder med forskellige grader af nedlukning begrundet i risiko for 
smitte med covid-19, så der har været mange aflysninger og dermed færre begivenheder og aktiviteter. 
Noget er der dog sket. 
  
Færgen 
Færgerne har som altid haft vort fokus. 
 
Folketinget besluttede i 2021 som i 2020, at der til småøerne skulle være gratis færge for gående og 
cyklister i en periode hen over sommeren. 
 
Efter sommeren kom der yderligere tilskud til at sænke priserne på færgerne, og sidst på året besluttede Ø-
kontaktudvalget at forlænge den gratis periode til også at gælde for 4. kvartal. Det var muligt, fordi der var 
overskud på regnskabet for støtte til Blå Landevej og Godstransport. 
 
Denne sommer var turismeaktørerne mere klar til at tage imod turisterne end året før, og langt de fleste af 
gæsterne blev modtaget med den service, som de kunne håbe på. 
 
Vi fik også gratis færgebilletter til biler i efterårsferien. Det var en politisk beslutning, som ikke blev 
anbefalet af ø-medlemmerne i Ø-kontaktudvalget. Det viste sig, at effekten af de gratis billetter til biler var 
beskeden. 
 
Lolland kommune har erhvervet M/F Smålandshavet, - det er den færge, som sejlede til Lindholm fra 
Kalvehave. En positiv beslutning for alle øerne. Færgen sejler, når en af de andre færger er i planlagt 
dokophold, og hvis en af dem sætter ud.  
Den skal også anvendes til øhop imellem øerne. Og den kan lejes ud til andre Færgeoverfarter, hvis de har 
et behov herfor. Færgen fik sit navn den 26. april 2021. 
 
Projektet om fremtiden for færgerne er blevet afsluttet i 2021. Rapporten blev færdig i samme periode, 
som Trafikstyrelsen lagde en pulje på 285 mio. kr. ud til brug for grønne færger. Lolland kommune var 
blandt ansøgerne, og har modtaget tilsagn om støtte til 25% af anlægssummen for en ny færge til 
erstatning for Femøsund. Opgaven er nu at motivere Lolland kommune til at finde en model for den 
resterende finansiering og i et vist omfang at påvirke indretningen af den nye færge. 
 
Den Blå Landevej er fortsat en opgave, der skal færdiggøres. Hensigten er at taksterne til færgen ikke skal 
være højere end hvad det koster at køre på vejene. Sammenslutningen af Danske Småøer presser på, og 
dataindsamlingen er sat i gang.  
Indenrigs- og boligministeriet har til Færgeselskaberne udsendt et spørgeskema om en evaluering af de to 
tilskudsordninger - Godstransportstøtten og Landevejsprincippet (også kaldet Den blå landevej). Vi har 
medvirket i opgaven med at besvare spørgeskemaet.  
Vi håber på en snarlig afslutning af projektet, og dermed lavere færgetakster. 
 
Fejø skole 
Som vi alle ved, opsagde Horslunde Privatskole aftalen om at drive en satellitskole på Fejø i december 2021. 
Dette skete helt uventet og med to måneders varsel efter 6 års samarbejde. 
Selvfølgelig var det et chok for os alle, og især hårdt for forældrene. 
Forældregruppen fik sig samlet, og i samarbejde med Fejø Børne- og kulturhus og Fejøforeningen gik 
arbejdet i gang med at sikre en fremtidig skole, både på kort og lang sigt. 
Der er fortsat skole på Fejø, takket være en stor indsats fra manges side og især fra forældrene. 
Endnu er der ikke en endelig løsning på skole efter sommerferien. Det arbejdes der på. Vi skal lykkes med 
det for fortsat at være et helhedssamfund, - en ø med arbejdspladser og nemt for pendlere at nå over til 
fastlandet med færgen. 
 



Bosætning  
Vi er blevet cirka 15 færre fastboende i løbet af 2021 og nærmer os det hidtidige minimum fra 2016, men 
samtidig er aldersgennemsnittet heldigvis fortsat faldet lidt. Pr. 1. januar 2022 var vi cirka 440 borgere på 
Fejø, med et aldersgennemsnit på 54 år. 
 
Flere børn er det vigtigste for øens fremtid som en levende ø, så vi fortsætter kampen for skolen. Men vi 
må også gøre noget for bosætningen.  
 
Fejøforeningen stiller et forslag på denne generalforsamling om at sætte flexbolig-ordningen på pause, så 
længe der er stor efterspørgsel efter helårsboliger. Baggrunden er, at vi ser mange helårshuse blive solgt 
som flexboliger. Huse, som kunne have været til en børnefamilie med sit liv på øen. 
 
Æbleøerne 
Det fælles turismestrategiprojekt for Askø, Femø og Fejø blev afsluttet i 2021. Projektet blev afrundet med 
en konference, hvor temaerne i strategien blev fremlagt og drøftet. Æbleøerne er fællesnavnet for de 3 øer, 
og de vil i markedsføring blive set som en destination.  
Hensigten med projektet er at styrke turismesamarbejdet på tværs af øerne, samarbejde med kommune og 
Visit Lolland-Falster og derved tiltrække flere turister. 
I 2022 planlægger vi konkret med fælles markedsføring af en gastro-weekend, øhop ture og efterårsevents 
(for Fejø er det Æblets dag). 
 
Borgermøde 
Et borgermøde afholdt vi i oktober 2021. De 6 temaer var bosætning, færgerne, cykelstier, idræt og fitness, 
udvikling af Dybvig havn samt 3Ø-turisme med Æbleøerne. Gode emner for Fejø, og der var god energi med 
60 deltagere. 
 
Medier og kommunikation 
Fejøforeningen driver fortsat hjemmesiden fejoe.dk og udgiver Fejøbladet. Der er udvidet med en særlig 
turisthjemmeside visitfejoe.dk for at øge tilgængeligheden for turister med interesse for Fejø. 
 
Fejøs turistbrochure Sydhavsøernes Perle gik også i 2021 som varmt brød. Vi genoptrykte brochuren takket 
være vore mange turisters interesse heri. 
 
Årets Ø 
Vi har sendt en ansøgning om at blive udvalgt som Årets ø. Temaet er fællesskab på øen. OG vi er udtaget 
som en af de tre kandidater. De to andre er Strynø og Femø. 
Komiteen kommer på besøg fredag den 28. marts, og hvis vi vinder er der kåringsfest den 7. maj. Vinderen 
modtager 50.000 kr. 
 
Legepladsen ved Dybvig havn. Vi har efter aftale med Tøjrpælelauget lavet et maritimt inspireret forslag og 
ansøgt om midler hertil. Vi har indsamlet midler til at bygge for, og er i gang med myndighedstilladelser. 
Det tager sin tid. 
 
Aktivitetsområdet ved Vesterby 
Vi afholdt indvielse af Øasen den 25. april. Der er god anvendelse af pladsen og af fitness maskinerne. 
Grillen er ikke helt klar til brug, men den vokser. Så mon ikke den bliver klar til sæsonen. 
 
Kvik-test og Vaccination  
Med Covid-19 fik vi mulighed for at blive kvik-testet og at blive vaccineret på øen. Tak til jer, som har gjort 
dette muligt. 
 
Regulering af dådyrbestanden 
På baggrund af en henvendelse fra en borger har vi i Fejøforeningen behandlet emnet Regulering af 
dådyrbestanden. 
Fejø Jagtforening har afholdt 2 større jagter og har reduceret bestanden med 36 dyr. 



Jagtforeningens optællinger viser at der er ca. 100 dyr på øen her til foråret. 
Aage V. Jensen Naturfond ejer Rågø og vi har været i kontakt med skovrideren derfra, da der indimellem 
kommer dyr til Fejø fra Rågø. Der er afskudt 82 dådyr på Rågø i den forgangne sæson. 
 
Sammenslutning for Danske Småøer  
Fejøforeningen er medlem af Sammenslutning for Danske Småøer (SaDS), og for hvert medlem i Foreningen 
betaler vi 50 kr. til Sammenslutningen. Den arbejder for liv på småøerne - hele året - og varetager 
interesserne for de 27 danske småøer. Opgaverne i 2021 har omfattet: - jeg nævner 4 ud af en længere 
liste. 
Corona-pandemien, sommerpakken og småøerne  
Sommerpakken 2021 
Evaluering af tilskud på færgeområdet 2022 
Grøn omstilling af færger  
Almene boliger til småøerne  
Statsgaranti på en del af ejendomskreditaftalerne i landdistrikterne 
Ø-støtte til landmænd 
Landbrug på småøerne  
Grundvandsbeskyttelse - forslag om grøn vandfond 
Frilandsbyer og fri-øer 
Planlov og strandbeskyttelseslinje 
Seminarer/netværkskurser/nordisk lejr for ø-unge 
Årets Ø 
 
Krig og Flygtninge 
Krigen i Ukraine pågår, og der kommer flygtninge til hele Europa. Vi har et projekt med at undersøge 
muligheden for at nogle af flygtninge kommer til Fejø. 
 
Fejø fremadrettet 
Bestyrelsen og andre aktive fortsætter naturligvis de igangværende opgaver, og det er ikke alle opgaver, 
der er blevet nævnt i denne beretning. Vi informerer løbende på listen og hjemmesiden, når vi har noget at 
fortælle, og I er altid velkomne til at komme med forslag og stille spørgsmål til os i bestyrelsen. 
 
Sammen kan vi udrette meget her på Fejø. 
 
 
Fejøforeningens bestyrelse 
 
 
 
 
 


