
2  15. august 2020Fanø Posten

Har du ikke fået 
avisen i postkassen?

mail@fanoeposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer på

Udgiver og redaktør
Finn Arne Hansen
mail@fanoeposten.dk

Journalist
Keld Nissen
mail@fanoeposten.dk

Grafiker/bogholderi
Tina Foldager
tf@hjertingposten.dk

www.fanøposten.dk

mail@fanoeposten.dk • 42 41 09 99

Kopiering af Fanø Postens redaktionelle indhold og annoncer 
for videre produktion eller offentliggørelse er ikke tilladt 
uden skriftlig tilladelse fra Fanø Posten.

Omdeles til alle boliger, sommerhuse og erhverv på hele Fanø.

Hovedgaden 75 · 6720 Fanø

I redaktionen: Dorte Remar og Julie Frey

Oplag: 6.000
Udgiver: Vadehavets Mediecenter ApS

Tryk: OTM Avistryk
Distribution: Egne bude

Turistskat?
På det seneste er Fanø Posten begyndt at få 
flere og flere tip til emner og historier, og det er 

vi meget taknemmelige for. Det gør den lille avis mere 
spændende og vedkommende. Tusind tak for det. Og 
derfor graver vi i dette nummer ned i ordningen med de 
billige bilbilletter.

Blandt henvendelserne er også opfordringer til at 
grave i bestemte emner. Et af forslagene går på, at vi 
skal spørge alle politikerne her på øen, om vi ikke bur-
de have en turistskat, som man har det på flere tyske  
vadehavsøer og i mange andre lande.

Det kunne vi godt, men det ville være et slag i luften, 
for det er et landspolitisk slagsmål, om vi skal have nye 
skatter. Det afgør Fanø Byråd ikke.

Set fra redaktørens stol skal vi gå den modsatte vej. 
Vi har højere hotel- og campingmoms end vore naboer. 
Det skal ændres. Vi har enorme energiafgifter, der gør 
det alt for dyrt for turisterne at leje et sommerhus med 
pool, for eksempel. Det virker tosset, når vi i mange  
perioder nærmest forærer vores overskud af vind-
møllestrøm til vore naboer.

Restaurantmomsen er også skyhøj i Danmark. 
Den burde også sættes ned. Personskatterne, der  
presser lønningerne til arbejdskraften i turist erhvervet 
op, burde man også se på. Der er jo råderum, siger 
landspolitikerne.

Sommerhusejerne er blevet tilgodeset med et  
meget højere skattefradrag. Hvorfor kan andre dele  
afturisterhvervet så ikke?

Mens vi diskuterer frem og tilbage, tager erhvervs-
livet selv fat med nye ideer. Sidst var det Værftet  
i Nordby, der fik musikeren Rasmus Madsen og to af 
hans musikervenner til at give koncert for alle, der  
havde lyst til at lægge vejen fordi. Herligt initiativ!

Fortsat god sensommer!

Danibo
Fanø Sommerhusudlejning

MERE END 650 FERIEHUSE
- øens lokale bureau

Langelinie 9B ‧ 6720 Fanø ‧ Tlf.: +45 75 16 36 99 ‧ www.danibo.dk

Trafikmillioner skal bruges nu
TURISME – Aldrig tidlige-
re har viceborgmester Erik 
Nørreby (V) prøvet at råde 
over 13,2 millioner kroner, 
som skulle ’brændes af, 
på højest to måneder. Men 
det har han prøvet nu. Det 
skyldes at han som funge-
rende borgmester i midten 
af juli sammen med turist-
chefen og kommunaldirek-
tøren skulle tage stilling til, 
hvordan et ekstraordinært 
statstilskud skulle bruges.

Det blev til den rabat-
ordning, vi har nu og frem 
til 30. september. Fra 10. 
august har bilister kunnet 
købe en returbillet til Fanø 
for sølle 50 kroner. Gående 

og cyklister kan desuden 
fortsætte med at komme 
gratis over. Det har fra dag 
ét skabt lange bilkøer i Es-
bjerg, og da vi har hede-
bølge, har det skabt en liv-
lig strandturisme. Om det 
også gavner erhvervslivet, 
er det store håb. For pen-
gene for ordningen, 13,2 
millioner, kan ikke spredes 
over resten af året.

”Jeg får pludselig at vide, 
at der er en sommerpakke. 
Og Molslinjen kom hurtigt 
med et forslag om, at man 
skulle give en ukendt ra-
bat, og så fik man pengene 
tilbage i oktober. Men den 
troede jeg ikke på, og da vi 

selv bestemmer, hvordan 
færgetilskud skal bruges, 
gik jeg sammen med turist-
chefen og kommunaldirek-
tøren hurtigt i gang med 
at se på overfartstallene 
for samme periode 2019 og 
regne på tingene,” fortæller 
han.

Fanø får 26,4 procent
”Det er mange penge. Vi 
får 26,4 procent af det, 
som 53 danske småøer 
skal dele. Det var nærmest 
bibelsk: Den har der, skal 
mere gives. Vi var vildt 
overraskede. Generelt får 
vi 24 millioner kroner til 
takstnedsættelser for et 
helt år, så 13,2 millioner er 
meget. Og de skal bruges 
på to måneder. De må ikke 
gemmes eller overføres,” 
tilføjer han.

”Vi valgte først og frem-
mest, at taksterne skulle 
nedsættes den 10. august, 
for de skulle de alligevel 
ifølge sejlplanen. Det ville 
være fjollet at ændre den 1. 
august, da der ikke var ka-
pacitet på færgen, og da vi 
så skulle ændre taksterne 
to gange på kort tid. Og så 

valgte vi at sætte biltaksten 
til 50 kroner. Vi forventer, 
at det vil øge trafikken med 
20 til 30 procent, og vi for-
venter at bruge 55 procent 
af pengene. Ærø har sat de-
res biltakst til fem kroner, 
men vi kommer til at betale 
selv, hvis vi overskrider de 
13,2 millioner, så det gør vi 
ikke,” fortæller Erik Nør-
reby videre.

Der er også en anden 
grund til at lande på 50 
kroner:

”På den måde kan vi få 
afprøvet landevejsprincip-
pet. For det er cirka det 
beløb, man skulle betale, 
hvis vi havde landevejs-
princippet, et grundbeløb 
på 20 kroner og så statens 
takst på 3,52 kroner per 
kilometer. Alle partier i 
Folketinget går jo inde for 
landevejsprincippet, men 
sjovt nok kan de aldrig lige 
finde pengene til det,” smi-
ler han, mens vi ser de før-
ste dagsturister i biler rulle 
fra borde på havnen.

”Så nu kan vi få testet det, 
og bagefter kan vi så bruge 
det som evaluering,” tilfø-
jer han.

Han er godt klar over, 
at nogle af hans politiske 
kolleger vil tage sagen om 
hans borgmesterbeslutning 
op på byrådsmødet den 17. 
august, men det tager han 
ganske roligt.

”De kan de jo gøre, men 
sommerpakken skal jo rul-
les ud, og jeg måtte som 
fungerende borgmester 
tage en beslutning på to 
dage. Og vi løber ingen ri-
siko ved det,” slutter han.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Erik Nørreby (V) fik en bunden opgave: Brug 13,2 mio. kr. på færgefart på to måneder

• 1. august - 30. septem-
ber: Handicap-rejsen-
de, gående, gående 
pendlere, cyklister, 
knallerter og motor-
cykler rejser gratis

• 10. august - 30. septem-
ber: Alle biler, Ø-kort, 
Grundejer/Fastliggere, 

autocampere og cam-
pingvogne rejser til 50 
kroner.

• Erhvervsrejser og 
godstransporter er 
ikke omfattet

• Man kan se mere på 
fanoelinjen.dk/som-
merpakke

Rabatordningen
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