
Principielt ja
til ny færge
Amtet slår  sig
tojret over krav

ENDELAVE - Endelave
Færgefart fik fredag
principielt ja fra Vejle
amts økonomiudvalg
til, at det må anskaffe
sig en ny færge til besej-
ling af øen.

Dermed er den sidste
sten ryddet af vejen for, at
færgefarten kan arbejde
videre med anskaffelsen.
Herunder søge om state
fra Skov- og Naturstyrel-
sen.

Horsens kommune - den
anden lokale myndighed
der kommer til at betale
gildet i den sidste ende -
har tidligere sagt OK til, at
der købes en ny færge .

Anledningen er, at
Søfartsstyrelsen  har lavet
nogle nye krav til, hvor
længe danske færger skal
kunne holde sig oven van-
de, når de er blevet påsej-
let.

Disse krav kan
Endelave-færgen ikke opfylde.
Derfor er de to lokale myn-
digheder bag selskabet
nødt til at gore et eller an-
det. Og valget faldt altså på
indkob af en ny frge, som
formentlig kommer til at

koste 25 mill. kr. Alterna-
tivet var at bygge den nu-
værende om.

Hjarnø Sund

Alligevel slår amtet sig
noget i tøjret ved udsigten
til den store udgift.

Erik Rasmussen (S),
medlem af økonomiudval-
get og halvvejs endelavit,
gennemgik nemlig fær-
gens rute på mødet, og han
kunne vise, at der reelt
kun er risiko for kollision
med store skibe et enkelt
sted: Når færgen ligger på
tværs i Hjarnø Sund.

Resten af strækningen
til Kattegat-øen vil færgen
ikke krydse store skibe,
fordi de skal passere et om-
råde med kun tre meter
vand for at komme ind i
farvandet. Derfor søger  al-
le store nord-syd gående
skibe øst om Endelave.

Skrappe

- På den baggrund fore-
kommer det mig, at de nye
krav er rigeligt skrappe.
Det må egentlig være på
sin plads med en dispensa-
tion, siger amtsborgme-
ster Otto Herskind
Jøgensen (V).

Henning Jensen (S),

Horsens, og medlem af
amtets økonomiudvalg, er
forundret over kravene:

- Sikkerheden skal selv-
følgelig være i orden på en
færge. Men snakken om
kollision på vej til Endela-
ve virker meget hypote-
tisk. Det skylder vi skatte-
yderne at tage hensyn til.

Har prøvet

Henning Jensen finder
det naturligt, at amtet ta-
ger sagen op, når amtet,
Horsens kommune og En-
delave Færgefart alligevel
om kort tid skal mødes
med erhvervsminister Mi-
mi Jacobsen (CD) for at
drøfte et eventuelt bidrag
fra Staten til den nye fær-
ge.

- Vi skal jo alligevel have
en dispensation, fordi det
er umuligt at have en ny
færge parat, når reglerne
træder i kraft den 1. okto-
ber næste årsiger han.

Endelave Færgefart har
allerede en gang søgt om
dispensation fra de nye
regler, og svaret blev et
klart nej, oplyser Frede
Lassen, der er formand for
færgefarten .

- Derfor tror jeg ikke, det
er muligt at opnå noget ad
den vej, siger han. (jala)
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