
   
 
Til Borgmestre og kommunaldirektører i  
ejerkredsen bag Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a.,  
N. O. Hansens Vej 4, 7470 Karup J.  
 
 
Fortrolig information     Karup, den 10. august 2021  
 
 
Varsling af ejerkommunerne, om fortsat behov for kapitalindskud og udvikling af Midtjyllands 
Lufthavn i Karup i driftsperioden 2022-2023, ifm. de forestående budgetforhandlinger.  
 
Ejerkredsen af 9 kommuner bag Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a. vedtog i 2019, at støtte op om den 
lokale erhvervslufthavn og den for erhvervslivet vigtige indenrigsrute fra Karup til København og videre 
ud i verden fra CPH, ved at yde kapitaludvidelse i årene 2020 og 2021 på 6 mio. kr./år, til 
likviditetsmæssig dækning af de budgetterede driftsunderskud og opfølgning på igangværende 
udvikling af lufthavnen.  
 
På bestyrelsesmødet i Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a. den 18. maj 2021, blev det besluttet, at 
fremsende denne varsling og status til ejerkommunernes Borgmestre for igangsætning af intern dialog 
ved de kommende budgetforhandlinger om fortsat støtte ved kapitaludvidelse for 2022 og 2023.  
 
Lufthavnen har i de forgangne år, til trods for opretholdelse af samme nødvendige security,  service- 
og operationskapacitet samt åbningstider over det meste af døgnet, ved fortsat effektivisering, 
vagtoptimering og besparelser lykkedes med at begrænse driftsunderskuddet fra 6,3 mio. kr. i 2018 til 
4,9 mio. kr. i 2019. Desværre har indeværende aftaleperiode for 2020-2021 været kraftigt påvirket af 
Covid-19 pandemien, som særligt økonomisk hårdt har ramt rejse- og luftfartsbranchen i hele verden 
sfa. den nødvendige politisk besluttede nedlukning og rejsebegrænsninger, med væsentlig nedgang i 
passagertal og indtægter til følge, generelt op mod et fald på over 90% - også i Danmarks lufthavne. 
 

Midtjyllands Lufthavn har i tæt samarbejde med flyoperatøren DAT derfor, efter kontinuerlig daglige 

ruteflyvninger siden 1965, i længere perioder under Corona-nedlukningerne desværre ikke kunnet 

opretholde indenrigsruten på vingerne. Lufthavnen har dog stadig løbende betjent alle regionens 

mange ad hoc anmeldte chartrede flytransporter ifm. kultur/sportsevents, ambulanceflyvninger, 

organdonationer til sygehusene og ugentlige civile militærmissioner mv. Til gengæld har rettidig 

driftsmæssig omhu siden Corona-krisens start i Danmark i marts 2020, ved tilpasning og optimering af 

personale og vagtplaner samt ansøgning af alle tilgængelige Covid-19 hjælpepakker, i kombination 

med en ekstraordinær bearbejdning af og aftale med staten, glædeligvis sikret, at Midtjyllands 

Lufthavn under Corona-krisen i december 2020 kunne helt aflyse udsendt varsling til ejerkommunerne 

om ekstra nødvendigt driftskapital end det allerede i 2019 bevilgede budget for driftsåret 2020. 

 

I samarbejde med ejerkommunernes erhvervsfremme og DAT har vi netop iværksat en større 

genstartskampagne og udsendt en directmail oplysningskampagne efter sommerferien med den glædelige 

nyhed, at vores indenrigsrute genstartes permanent fra mandag, den 16. august 2021. Netop  nu hvor 

Danmarks Covid-19 vaccinationsplan stort set er gennemført for de fleste erhvervsaktive passagerer og 



   
 
virksomhederne igen er klar til at tage fat på det opsparede rejsebehov både til hovedstaden og ud i verden 

fra CPH’s genstartede 204 udlandsruter.  

 

Luftfartsbranchen ser generelt ind i en svær genopbygningsperiode, som for andre større og internationale 

lufthavne spås til at ville tage mange år, før man er tilbage ved økonomisk normale tilstande og passagertal. 

I Midtjyllands Lufthavn tror vi på, at vi som mindre regional niche erhvervslufthavn, med fortsat et af de 

bedste transporttilbud for til København både mht. tid, klimapåvirkning, rejsepris  og sikkerhed, og med en 

central placering mellem regionens større byer med det mest eksporterende erhvervsområde i Danmark, 

kan komme op på pre-Corona niveau allerede efter den kommende 2 årige aftaleperiode, og endda udnytte 

endnu mere af det store potentiale og behov, der er for igen at mødes fysisk med kunderne, leverandører 

og samarbejdspartnere både i hovedstadsområdet  og internationalt via CPH. 

 

Det er vigtigt at pointere, at bestyrelsen og lufthavnen efter Corona-nedlukningen har forberedt sig, og 

står klar med en trimmet organisation og regional lufthavn, og er i fuld gang med genopbygningen af 

det centrale jyllands vigtige erhvervsindenrigsflyrute, samt også under Corona-krisen har fastholdt og 

nu intensiverer opfølgningen på udviklingsarbejdet for etablering af også nye aktiviteter og tiltag. 

Dialogen om nye samarbejder med mulige lokale- og udlandsoperatører samt fragtselskaber vil 

forhåbentlig sikre lufthavnen et ønsket øget indtjeningsgrundlag og bedre driftsøkonomi på sigt post-

Corona pandemien – og kan gøre behovet for den fremtidig støtte fra ejerkommunerne mindre. 

Ejerkommunerne varsles herved om lufthavnens behov i de kommende år for kapitaludvidelser i 2022 
og 2023 på 7 mio. kr. pr år, til likviditetsmæssig dækning af de post-Corona forventede budgetterede 
driftsunderskud og opfølgning på igangværende udvikling af lufthavnen. Kapitalindskuddene er fordelt 
efter samme fordelingsnøgle som for 2020-2021. Efter bestyrelsens 1. behandling af budgettet for 
2022, den 16. september d.a., vil det nye budget for lufthavnsdriften blive fremsendt til orientering og 
understøttelse af anmodningen om kapitalindskuddet.  
 
Bestyrelsen for Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a. anmoder således de 9 Borgmestre om at medtage 
denne anmodning i de kommende budgetforhandlinger ude i ejerkommunerne, og på denne baggrund 
tilkendegive deres endelige beslutning om kapitaludvidelse for rekonsolidering af infrastrukturen med 
erhvervsindenrigsruten og den videre udvikling af Midtjyllands lufthavn i driftsperioden 2022–2023.  
 
Bilag:  
Anmodning om den enkelte ejerkommunes bevilling af kapitalindskud for 2022-2023, i lighed med 
niveau for fordelingsnøgle, som i den seneste 2-årige aftaleperiode.  
 
Eventuelle spørgsmål til det fremsendte kan rettes til formand H.C. Østerby eller Lufthavnschefen.  
 

Med venlige hilsner 

H.C. Østerby    Frans Bjørn-Thygesen 

 

Bestyrelsesformand   Lufthavnschef 


