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Færge – fragt: De samlede mængder i oktober 2021 var 7,6% lavere end i 2020.
Netto-reguleringer for strukturelle ruteændringer reducerede væksten 2,3 ppt
til -9,9%.
Nedgangen i de samlede mængder skyldtes lavere mængder på britiske ruter
sammenlignet med 2020, da lageropbygning i Storbritannien forud for Brexit
begyndte at øge mængderne i oktober 2020. Dertil kommer en opbremsning i
britiske mængder som følge af de aktuelle flaskehalse i forsyningskæder, idet nogle
importører og eksportører midlertidigt begrænsede mængder i løbet af måneden for
at undgå yderligere belastning af forsyningskæder. Mængderne for forretningsenhederne Channel og North Sea var således lavere i oktober end i 2020.
Forretningsenheden Mediterranean fortsatte med at transportere mængder over
2020, mens Baltic Seas mængder var lavere end i 2020, idet kapaciteten på én rute
blev reduceret fra to færger i 2020 til én færge i oktober 2021.
Mængderne for Mediterranean og Baltic Sea var i oktober 2021 højere end i 2019,
mens flaskehalse i forsyningskæder knyttet til Storbritannien medførte lavere
mængder i Channel og North Sea sammenlignet med 2019.
Færge - passager: Det samlede antal passagerer i oktober 2021 var 89,6% højere
end i 2020. Stigningen var størst mellem Norge og Danmark, hvor rejserestriktioner i
vid udstrækning var afviklet i oktober. Antallet af passagerer på britiske ruter er
ligeledes stigende, men i et lavere tempo, eftersom rejserestriktioner stadig er
gældende for rejser på disse ruter.
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Om DFDS
DFDS leverer færge- og
transport services i og
omkring Europa og har en årlig
omsætning på DKK 19 mia.
For over 10.000 fragtkunder
leverer vi høj pålidelighed via
vores færge- og havneterminal
services samt vores transportog logistikløsninger.
For fem millioner passagerer
tilbyder vi sikker transport på
korte færgeruter og ruter med
overnatning.

DFDS færgemængder
Oktober
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DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere
indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk.
DFDS’ færgeruter muliggør handel og rejser i og omkring Europa. Klik på link for at se et kort over det
samlede netværk. Mængder for november forventes offentliggjort 13. december 2021.

Vi har 10.000 medarbejdere
fordelt på skibe, terminaler,
logistikcentre og kontorer i
mere end 20 lande. DFDS blev
grundlagt i 1866, har hovedkontor i København og er noteret på Nasdaq Copenhagen.

Forbehold
Udtalelserne om fremtiden i
denne meddelelse er behæftet
med risici og usikkerhed, hvilket
medfører, at den faktiske
udvikling kan afvige betydeligt.

