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Fanø er dybt afhængig af tyske turister 

TURISME – Kun fem an-
dre kommuner i Danmark 
er mere afhængige af uden-
landske turister end Fanø, 
viser en analyse fra Spar 
Nord. 83,1 procent af de 
turister, som er registreret, 
er fra udlandet. Der er dog 
plads til flere i ydersæso-
nen.

Men kan det gøres bære-
dygtigt? Er der grænser for 
turisme? Det vil National-
park Vadehavet, Syddansk 
Universitet og Friluftsrådet 
diskutere med alle inte-
resserede på konference i 

Esbjerg den 11. november. 
Konferrencen er åben for 
tilmelding nu.

”Vi søger i stigende grad 
ud i naturen for at få ople-
velser, rekreation og for at 

være aktive og udfolde os. 
Det gælder også turisterne, 
som er begejstrede for den 

danske natur. Grundlæg-
gende er det positivt med 
den øgede interesse for at 
komme ud i naturen, men 
medaljen har også en bag-
side: Slitage på naturen og 
en lokalbefolkning, som 
af og til kan føle sig over-
rendt af turister, der hver-
ken formår at tage hensyn 
til naturen eller den lokale 
kultur. Så spørgsmålet er: 
Er der grænser for turisme? 
Og hvor går grænsen i givet 
fald? Og hvem bestemmer, 
hvor den skal gå,” lyder 

det i oplægget fra arrangø-
rerne. 

De ønsker at skabe en 
debatdag med fokus på 
langsigtet bæredygtig-
hed, og hvor perspektiver, 
problemer og muligheder 
kommer frem i lyset sam-
men med organisationer, 
interessenter og myndig-
heder. Formålet er at bringe 
indsigt i eksisterende erfa-
ringer og ny, forskningsba-
seret viden samt at spotte 
skjulte muligheder og lang-
sigtede løsninger, så turis-
men bliver til at leve af og 
med.

Det vil være som en de-
batdag, hvor man kan in-
volvere sig. Slagets gang 
styres af journalist Mette 
Walsted Vestergaard, der 
blandt andet har en fortid 
som vært på TV Avisen.

Blandt oplægsholderne 
er KU-professor Katherine 
Richardson, bestyrelses-
formand for Aage V. Jensen 
Fonde, Carol Ritchie, Exe-
cutive Director, Europarc 
Federation, Jesper Witzell, 
nationalparkchef i Söderå-
sens Nationalpark, Sverige, 
Janne Liburd, professor 
ved Institut for Design og 
Kommunikation, SDU, og 
formand for Nationalpark 
Vadehavets bestyrelse.

Tekst: Finn Arne Hansen

Fanø fik 672.301 
gæster i 2019, og 
83,1 procent af dem 
var fra udlandet.  
På konference  
skal grænserne for  
turisme diskuteres

Fart på nettet i Sønderho

BREDBÅND – Det kan 
sagtens lade sig gøre at ar-
bejde og streame film, selv 
om man er i hus eller som-
merhus i Sønderho. Sønder-
ho Antenneforening, der er 
en nonprofit-forening dre-
vet af frivillige, kan faktisk 
nu tilbyde 200/40 Mb bred-
båndsforbindelser.

”En grundpille i tele-
politikken i Danmark er 
den nationale bredbånds-
målsætning fra 2010 om, at 
alle danskere senest i 2020 
skal have adgang til hur-
tige forbindelser på mindst 
100 Mb i download og 30 
Mb i upload,” siger for-
mand Steen Andersen. 

”Dansk Erhverv fore-
slår til Energistyrelsen en 
ny supplerende national 
ambition om, at mindst 50 
procent af de danske boli-
ger og virksomheder i 2025 

får en hurtig forbindelse på 
mindst 100/30 Mb,” tilføjer 
formanden.

”I dag er det kun tilfældet 
hos 29 procent af hustande 
og virksomheder. Behovet 
for hurtige internetforbin-
delser er blevet høj aktuelt 
under coronakrisen, hvor 
mange fik hjemmear-
bejdspladser baseret på 
internettet, og hvor mange 
forenings- og arbejdsrelate-
rede møder blev ændret fra 
at været møder med fysisk 
tilstedeværelse til virtuelle 
møder,” siger han.

Bredbånd uden ventetid
Antenneforeningen er på 
forkant med udviklingen, 
og kan allerede i dag tilby-
de sine medlemmer hurtige 
internetforbindelser.

”I Sønderho vil medlem-
merne uden ventetid på 

oprettelse kunne få adgang 
til et meget hurtigt internet 
– 200/40 Mb – og brugerne 
vil således kunne have en 
digital hjemmearbejds-
plads, streame film og spil 
uden afbrydelser i netvær-
ket,” påpeger Steen Ander-
sen.  

Forening stiftet i 1987
Sønderho Antenneforening 
blev stiftet i 1987.

Den har i tidens løb ud-
viklet sig til sin nuværende 
position med flere end 441 
medlemmer. Det vil sige 
at omkring 65 procent af 
samtlige helårshuse og 
sommerhuse i Sønderho er 
medlem af Sønderho An-
tenneforening.

Hvis man vil vide 
mere, kan man be-
søge hjemmesiden  
soenderho-af.dk.            -fina

Sønderho Antenneforening kan nu levere 200/40 Mb internet-
hastighed i både sommerhuse og huse i selve Sønderho by

Kommuner Overnatninger  
feriehus i alt (2019)

Overnatninger  
fra danskere

Overnatninger  
fra udlændinge

Andel af danske  
overnatninger

Ringkøbing-Skjern 3.459.969 331.444 3.128.526 9,6 pct.

Varde 3.521.057 435.010 3.086.047 12,4 pct. 

Haderslev 235.043 36.365 198.678 15,5 pct.

Lemvig 671.098 104.852 566.246 15,6 pct.

Tønder 1.068.567 170.450 89.8117 16,0 pct.

Fanø 672.301 113.544 558.756 16,9 pct.
Sønderborg 546.968 119.806 427.162 21,9 pct.

Hjørring 880.247 237.229 643.018 27,0 pct.

Thisted 586.413 159.891 426.522 27,3 pct.

Jammerbugt 891.455 252.247 639.208 28,3 pct.

Feriehuskommuner med flest udenlandske overnatningerFeriehuskommuner med flest udenlandske overnatninger

Det slider på naturen at have 
mange turister på besøg. Men 
de giver penge. Foto: Natio-
nalpark Vadehavet.

Kun fem kommuner har flere 
udenlandske turister end 
Fanø. Er der plads til flere i 
ydersæsonen? Illustration: 
Spar Nord / Tina Foldager. 

Helle Bo Jørgensen fra Løven & Nymfen samt Casper Jensen 
genåbner Havnekiosken mandag den 1. juni. Foto: Fanø Posten

Nye folk i HavnekioskenNye folk i Havnekiosken

NORDBY – Mandag den 1. 
juni er der nye forpagtere 
af Havnekiosken, nemlig 
den indfødte kok Helle Bo 
Jørgensen, 30, fra Løven & 
Nymfen ved Fanø Bad samt 
tilflytteren Casper Jensen, 
32. De vil føre kiosken til-
bage til det, den var, med 
åbningstider 7-21, morgen-
brød, kaffe, hotdogs, kiosk-
varer, sandwiches og da-
gens ret. Casper fortsætter 
med at drive sit kølefirma. 

Søsteren Jette Bo Jørgen-
sen vil passe kiosken om 
sommeren, når Helle selv 
har travlt ved Fanø Bad. 

-fina

Helle Jørgensen  
driver nu både  
Løven & Nymfen 
ved Fanø Bad og 
Havnekiosken  
i Nordby


