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En anderledes 
sommer på Fanø

I år forhindrer coronakrisen, at vi kan holde 
Fanø Pride, Fannikerdag, Mølledag, Sønder

hodag, Fanø Cup og meget mere. Den internationale  
dragefestival på stranden måtte også aflyses.

Men, men, men… Beboerne på Fanø er ikke dem, der 
bare giver op. Søndag den 12. juli mellem klokken 12 og 
15 vil mange fannikker, der ejer dragter, tage dem på 
og lyse op i gadebilledet. Musik vil der også være flere 
steder i Nordby. Og får man lyst til en dans med sin 
bedre halvdel eller andre i sin nære kreds, vil der også 
være mulighed for det. Foreningen bag Fannikerdagen 
opfordrer til at undgå sammenstimlen i store grupper, 
så mon ikke det går? Vi skulle jo nødig sende land
betjenten på overarbejde.

De tyske gæster, der er vant til at sætte drager op, 
gjorde det heldigvis også i år. Og sidder man hver for 
sig ved hver sin autocamper og nyder solen, stranden 
og dragerne, er der jo heller ikke noget forgjort ved det. 
Lad os håbe på flere drager i sommerens løb.

Den populære vinfestival i Nordby kommer også i år. 
Her er der mere grund til at passe på, holde afstand og 
vaske hænder. Vi stoler på, at SuperBrugsen har tænkt 
ekstra på sikkerheden.

Supermarkederne er nok de mest kritiske steder for 
personer i risikogruppen. Igen vil vi som i påsken se, 
at turisterne ser indkøb som en del af ferie oplevelsen, 
og det er jo positivt. Men I år vil der være ekstra  
mange mennesker på øen, da mange danskere holder 
ferie herhjemme. Så lad være med at handle i grupper,  
hold afstand, vask hænderne eller sprit dem af. Og 
et godt råd til de lokale må være at handle på andre  
tids punkter end turisterne. Og at hjælpe de mest  
udsatte med deres indkøb. 

Og ellers er der bare herfra at sige: Nyd sommeren!
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Grøn pengeregn over Fanø

FANØ – To foreninger og 
en lokal erhvervsdrivende 
på Fanø skal nu dele 519.865 
kroner, som LAG Varde-
Fanø uddeler. Det drejer sig 
om Fanø Haandværker og 
Industriforening, Rødga-
ard Camping og FanøNa-
tur

Bestyrelsen for LAG 
Fanø-Varde har den 4. juni 
udvalgt 10 lokale projek-
ter, som har til formål er 
at fremme den bæredyg-
tige udvikling og grønne 
omstilling. De får 1,15 mil-
lioner kroner. De syv andre 
var fra Varde. De indstilles 
nu til endeligt tilsagn hos 
Erhvervsstyrelsen.

Kun til grønne projekter
Midlerne til uddeling var 
100 procent øremærket 
projekter med fokus på 
bæredygtig udvikling og 
grøn omstilling i land-
distrikterne. Pengene kom 
fra regeringen. 

”Det var på alle måder 
en særpræget og spæn-
dende aften for bestyrel-
sen. Vi skulle vurdere de 
indkomne ansøgninger ud 
fra anderledes kriterier end 
tidligere, så vi skulle vælge 
med fokus på cirkulær øko-

nomi, energieffektiviserin-
ger, frembringelse af nye 
grønne løsninger og øget 
adgang til natur. Det gav 
plads til nye ansøgere i for-
hold til tidligere uddelings-
runder, og vi er i bestyrel-
sen spændte på at følge de 
grønne tiltag, som nu ved 
hjælp af LAG-midlerne, 
sættes i gang i lokalområ-
derne,” udtaler formand 
Preben Friis-Hauge.

Kultur- og forsamlings-
huset Strien i Nordby øn-
sker at udskifte de 127 år 

gamle vinduer i bygningen 
ud med nye energirigtige 
vinduer. Foreningen bag 
huset, Fanø Håndværker- 
og Industriforening, mod-
tager 324.283 kroner til pro-
jektet.

El fra vindmøller
Rødgaard Camping I/S 
på Fanø ønsker at skærpe 
sin grønne profil og er be-
gyndt at købe el fra vind-
møller. De ønsker nu at 
udskifte oliefyret med var-
mepumper og solceller for 

at omstille til grøn drift og 
samtidig reducere de faste 
udgifter. Det får de 121.132 
kroner til.

Foreningen FanøNatur 
har til formål at sikre Fanø 
naturens mangfoldighed 
og variation, og de har fået 
tildelt 74.450 kroner til at 
udvikle en ny hjemmeside 
med fokus på brugerven-
lighed på de forskellige di-
gitale platforme. 

Målet med den nye hjem-
meside er at skabe øget ad-
gang til naturoplevelser på 
øen.

2,3 mio. kroner i 2021
Den nuværende LAG-ord-
ning slutter med udgangen 
af 2020, og 2021 er et over-
gangsår, hvor der gøres 
klar til en ny periode med 
opstart af nye lokale akti-
onsgrupper og nye LAG-
midler til uddeling. 

Som noget nyt bliver 
der i overgangsåret 2021 
projektmidler til uddeling 
til lokale projekter, og for 
LAG Fanø-Vardes vedkom-
mende er der tale om ca. 
2,3 millioner kroner til ud-
deling. Ansøgningsfrist er 
ikke fastlagt.

-fina

Fanø Håndværker 
og Industriforening, 
Rødgaard Camping 
og FanøNatur skal 
dele 520.000  
grønne kroner 

Mange tyske bookinger i efteråret

TURISME – At finde et 
sommerhus til leje i juli må-
ned er så godt som umuligt 
her på Fanø. Både tyskere 
og danskere kappes om at 
holde ferie her og på resten 
af Vestkysten. Det kan ikke 
opveje tabet i påsken, men 

nu viser nye tal, at tyskerne 
har bokket op til 25-30 pro-
cent flere sommerhusuger i 
september og oktober end i 
de samme måneder i 2019. 
Så måske indhentes meget 
af det tabte, mener Ferie-
husudlejernes Branchefor-

ening og VisitDenmark.
”Vi oplever i øjeblikket 

oplever en stigning i antal-
let af bookinger på 25 pro-
cent i september og oktober 
sammenlignet med samme 
tidspunkt sidste år. Vores 
håb er derfor, at noget af 
det tabte kan indhentes 
ved at fokusere på at for-
længe sæsonen yderligere 

i efteråret,” siger admini-
strerende direktør i Dan-
Center Kim Holmsted, der 
desuden er formand for Fe-
riehusudlejernes Branche-
forening.

”Den positive stigning, 
som vi i øjeblikket oplever i 
antallet af bookinger i skul-
dersæsonen, er primært 
foretaget af tyske gæster. 
Vores naboer i syd har fore-
taget omkring 30 procent 
flere bookinger i september 
og oktober, end vi havde 
forventet, og de har såle-
des en stor betydning for, 
at vi kommer om på den 
anden side med skindet på 
næsen,” slutter Kim Holm-
sted.

”Særligt i oktober er der 
et stort potentiale blandt 
tyskerne, som holder efter-
årsferie forskudt over fire 
uger,” forklarer markeds-
chef hos VisitDenmark i 
Tyskland, Mads Schreiner.

-fina

Forårets tabte sommerhusudlejninger 
opvejes måske af efterårsbookinger

Den gamle håndværker- og 
industriforenings hus i Nord-
by trænger til nye vinduer, 
og det giver LAG Varde Fanø 
324.283 kroner til.


