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Overtryk på øen skaber debat
MASSETURISME - De 
ekstra mange mennesker, 
der i sommer er på Fanø, 
slider både på naturen, på 
vejene og på de fastboen-
des tålmodighed. På de 
sociale medier bliver der 
klaget over de mange tu-
rister, mens andre maner 
til besindighed og glæder 
sig over den ekstra omsæt-
ning, erhvervslivet nu får 
efter nedlukningen i for-
året.

De mange mennesker 
skyldes dels, at danskere, 
der ellers ville være på ferie 
i udlandet, i stedet besøger 
familien i sommerhuset, 
dels at det er gratis for gå-
ende og cyklister at komme 
med færgen.

På bristepunktet
Landbetjent Chris Gade er 
en af dem, der står i front-
linjen i den massive trafik 
på øen.

”Den mængde af menne-
sker, der er herovre, udfor-
drer vejnettet, som har nået 
bristepunktet. Det giver sig 
udslag i, at der alle steder er 
bilkøer med trafik, der tril-
ler langsomt. Det udfordrer 
dem, der er lidt ligeglade 
og laver deres egne regler 
og for eksempel kører imod 
færdselsretningen. Specielt 

trafikken til og fra færgen 
giver udfordringer,” siger 
han.

Fredag den 24. juli ved 
middagstid, hvor der var 
kø til færgen, var der flere, 
som kørte venstre om helle-
anlægget ved lystbådehav-
nen og overhalede mindst 
40 biler, inden de kom ind i 
deres egen bane igen.

”De tilsidesætter fuld-
stændig andres sikkerhed. 
Og de frivillige, der hjælper 
ved færgen, er meget skuf-
fede over, at folk tilsidesæt-
ter deres anvisninger og 
bare kører uden om køen,” 
siger Chris Gade.

Også i sommerhusområ-
derne og på cykelstierne er 
der massiv trafik. Og i Søn-
derho resulterer trafiktryk-
ket i, at folk bare parkerer, 
hvor de kan komme til det.

”Dér har vi uddelt vir-
kelig mange bøder,” siger 
Chris Gade.

Masseturismen er til-
lige en udfordring for den 
bæredygtige turisme, som 
Fanø ellers vil satse på i 
fremtiden, mener Søren 
Vinding fra Danmarks Na-
turfredningsforening. Han 
nævner, at der er tre aspek-
ter i bæredygtig turisme – 
det økonomiske, det sociale 
og det miljømæssige.

”Selv om der kommer 
mange mennesker, er ikke 
en gang den økonomiske 
situation god. I forvejen har 
Fanø ry for, at man ikke 
kan få noget at spise om 
vinteren, fordi mange re-
stauranter har lukket. Nu 
risikerer vi at få ry for, man 
heller ikke kan få noget at 
spise om sommeren, fordi 
alt er optaget. Øen har ikke 
kapacitet til alle de menne-
sker,” siger Søren Vinding.

”Og det sociale aspekt 
trues nu af, at folk er be-
gyndt at skændes og råbe 
ad hinanden. Folk, der er på 
besøg, opfører sig ikke, som 
man skal ifølge tanken om 
gæstebudskabet. De tager 
ikke hensyn til dem, de be-
søger. Og det er heller ikke 
alle værterne, der sørger 
for, at alle har det godt, som 
de ellers skal. Turiststress 
er ikke en del af bæredygtig 
turisme,” siger han.

Naturen er belastet
Med hensyn til det miljø-
mæssige mener Søren Vin-
ding, at politikerne først og 
fremmest skal undlade at 
give tilladelse til store som-
merhuse, der kan rumme 
mange mennesker, som 
igen belaster naturen rigtig 
meget.

Ekstra mange danske turister på Fanø skaber trafikkaos og butiksomsætning

”Ellers synes jeg, det er 
vigtigt, at vi får snakket 
om, hvad man skal gøre, 
efter at alle de mennesker 
har været her, og at vi efter 
sæsonen får lavet en evalu-
ering, siger han.

Viceborgmester Erik 
Nørreby (V) mener ikke, at 
den bæredygtige turisme i 
fremtiden vil blive påvirket 
af situationen lige nu.

”Det er ikke noget, der 
varer ved. 2020 er et spe-
cielt år på grund af corona-
krisen,” siger han.

Som udgangspunkt sy-
nes han, at det er positivt, 
at så mange besøger øen.

”Det er bedre, at der er 
20 procent for mange end 
kun 20 procent af dem, der 
plejer at være her. Det kan 
godt være, at det er lidt 
træls med alle de mange 
mennesker i butikkerne, og 
at der er mange biler lige 
nu. Men det er positivt, at 
erhvervslivet her i sommer 
har kunnet indhente noget 
af det omsætningstab, der 
var i foråret, da der ikke var 
så mange mennesker. Nu er 
erhvervslivet også bedre 
polstret, hvis der kommer 
en anden bølge af coronavi-
rus, og samfundet igen skal 
lukkes ned. Vi ved ikke, 
hvor mange mennesker, 
der kommer i fremtiden,” 
siger Erik Nørreby.

I hvert fald er der mulig-
hed for, at turiststrømmen 
fortsætter i den umiddel-
bare fremtid. Regeringens 
Sommerpakke 2 resulterer 
i, at det fra 10. august, når 
skolernes sommerferie slut-
ter, og i hele september, 
kun kommer til at koste 50 
kroner at få en bil med til 
Fanø.
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Debatten har være heftig på Fanø i juli. Den man-
gedobling af dagsturister på gåben og cykel, 

der er afstedkommet af de gratis færgebilletter, har 
ikke alle været glade for. Og tilstrømningen har skabt 
mange farlige situationer i trafikken. Redaktøren har 
selv været lige ved at få en hurtig løber op på køleren i 
fodgængerfeltet, hvor man krydser Strandvejen for at 
komme til Gl. Postvej. Han får hermed en undskyldning 
for forskrækkelsen. Alle skal virkelig være ekstremt 
opmærksomme i trafikken. 

De restauranter, der ikke har kunnet tilbyde plads til 
de mange gæster, har også uforskyldt fået kritik, og 
supermarkederne har måttet opgive at få folk til ikke 
at handle i grupper. Vi skal være heldige, hvis det ikke 
giver udbrud af covid-19.

Alternativet var imidlertid, at de store tab, som de 
forretningsdrivende og sommerhusbranchen fik fra 
påske og frem til 1. juli, havde kostet tab af virksomhe-
der og arbejdspladser, og det har Fanø ikke råd til.

Nu har regeringen så givet Fanø Kommune yderligere 
13,2 millioner kroner til færgedriften, så fra 10. august 
og frem til 30. september kan biler komme over for 50 
kroner. Gående, cyklister, motorcyklister og handicap-
biler kan komme gratis med. Tak for det. Man kunne 
have diskuteret, om pengene skulle have været spredt 
ud på hele vinterperioden, men når stor set alt alligevel 
er lukket om vinteren, er det måske trods alt en klog 
beslutning.

Lad os få det bedste ud af det! God august.

Et plaster  
på såret til Fanø


