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13. august 2021

PRESSEMEDDELELSE 

Nu bliver det gratis på Fanø 
Fra på mandag den 16. august 2021 bliver det gratis for gående, cyklende og for personer 
med handicapparkeringskort at rejse med Fanølinjen. Det er regeringens sommerpakke, 
som med forsinkelse rammer ruten mellem Esbjerg og Fanø. 

Nu bliver det gratis for gående, cyklende og for folk med et handicapparkeringskort at rejse 
mellem Esbjerg og Fanø.  

På de andre af Molslinjens færgeruter har der været gratis ture siden begyndelsen af juli, men 
på Fanø rammer regeringens sommerpakke med planlagt forsinkelse fra mandag den 16. 
august 2021. 

Rejserne bliver gratis på alle ugens dage på nær fredag og lørdag. Det giver i perioden fra den 
16. august til og med den 30. september 2021 i alt 34 dage med gratis transport.

Regeringen lod det før sommeren være op til færgetransportørerne at placere de gratis rejser, 
således at der ikke som i sommeren 2020 opstod for meget trængsel på især ruterne til de 
danske øer, hvor også de lokale skulle have mulighed for at komme frem og tilbage. 

”Der opstod trængsel flere steder – blandt andet på Fanø. Derfor ønskede øens 
kommunalbestyrelse de gratis ture placeret efter skolernes sommerferie”, forklarer 
Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard. 

Færgeturene bliver altså gratis på rejser fra den 16. august. Billetten skal købes og betales 
online som sædvanligt – og så føres pengene tilbage til gæstens kreditkort efter rejse. Der 
kommer også penge tilbage til dem, som forinden har købt billet til perioden med gratis ture. 

Folk med et handicapparkeringskort skal ikke booke online. De skal i stedet ringe til driften 
hos Fanølinjen for at booke deres gratis tur. 

Med Fanøs opstart gælder sommerpakken nu på alle Molslinjens indenrigs færgeruter samt 
på ruten mellem Rønne og Ystad.  

For yderligere information kontakt venligst Molslinjens PR- og kommunikationschef, Jesper 
Maack på 20 19 62 15 eller mail jma@molslinjen.dk  
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