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Destination 
Vadehavskysten

Så er det en kendsgerning. Med støtte fra staten 
er Destination Vadehavskysten sat i verden og 

har fra nytår sat gang i sit arbejde. Set fra redaktørens 
stol ville Destination Vadehavet række og være mere 
mundret, men kloge hoveder har villet noget andet. 
Ideen til et hurtigt navneskifte er imidlertid nu gratis 
givet videre! Man kan jo også melde sig ind og gøre sin 
indflydelse gældende.

Tønder Kommune ville ikke være med, så det er 
kun Esbjerg og Fanø kommuner, der er med. Ribe er  
heldigvis også med som Danmarks ældste by. Det er et 
vigtigt område i turistmæssig sammenhæng. Esbjerg 
er, med al respekt for den driftige, unge havne- og  
industriby, ikke så udpræget et turistområde som 
Fanø og Ribe, så det leder os til en kættersk tanke: 
Lad os flytte destinationskontoret til Fanø. Vi har 
et udmærket turistkontor, der nu på en eller anden 
måde er blevet klemt i denne ny konstruktion. Men  
hvorfor ikke udnytte pladsen og ekspertisen her? Det 
er alligevel også her, langt de fleste søger viden under 
deres ferie. 

Når skiftende regeringer kan lave udflytninger, så 
kan vi vel også lave lokale af slagsen i Sydvestjylland.

Bortset fra det, så kommer Fanøs borgmester  
Sofie Valbjørn, der burde genopstille med alt det, hun 
nu har lært, med nogle kloge ord i dette nummer af 
Fanø Posten. Turismen er et livsvilkår for Fanø. Øen ville 
dø uden gæsterne udefra. 

Vi er helt enige. Og ja, gæsterne burde lære ikke 
at mase sig ind i supermarkederne i store grupper i  
coronatider, de burde ikke gå på digerne, køre på vaden 
eller skælde ud over ø-køen. Men de ved ikke bedre. Så 
vi skal med øget kommunikatin finde en måde at være 
sammen på. Et vigtigt skridt kunne også være bedre 
infrastruktur, så bilerne blev på fastlandet. 

Hvad med en svævebane fra havnen til Sønderho, 
drevet af vindmøllestrøm? Den idé er også gratis.

God påske!
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TURISME – Vi ved det 
godt. Turismen er vigtig. 
Alligevel var der i 2020 en 
udbredt misfornøjelse fra 
borgernes side. Det fik De-
stination Vadehavskysten 
til at bestille en undersøgel-
se blandt de fastboende og 
grundejerne. Vi taler derfor 
med borgmester Sofie Val-
bjørn om det svære emne. 

”Evalueringen viser, at 
det, der fylder, var trængsel 
ved færgen – køproblema-
tikken for gæster og fastbo-
ende, det at man ikke kun-
ne komme hjem. Det var 
det, folk oplevede. Træng-
sel i supermarkederne 
fyldte også for folk, og det 
oplevedes som besværligt 
og utrygt at handle i den 
coronasituation, vi havde. 
Og mange syntes, det var 
for svært at få bord på re-
stauranterne.”

Var de fastboendes svar an-
derledes end grundejernes?

”Ja. Når ens hverdag 
skal fungere, så fylder det 
noget, at man ikke kan 
komme hjem fra arbejde. 
Oplever man det bare to 
gange, så skaber det stor 
frustration. Og det med at 
man skulle undskylde, at 
man brugte ø-bizz-banen, 
som man egentlig havde ret 
til at bruge. Man fik skæld-
ud. Det med trængslen 
oplevedes også massivt af 
mange fastboende. Og det 
har gjort, at vi i byrådet har 
hæftet os ved, at der var en 

for stor del af borgere, der 
ikke fandt det tåleligt – som 
ikke længere syntes, at det 
var en god ting, at der er 
turister på Fanø. Og det ta-
ger vi alvorligt! Det er vig-
tigt, at det i første omgang 
er godt at bo på Fanø. Folk 
må ikke miste lysten til at 
bo herovre. Vi skal finde en 
balance, hvor vores borgere 
føler sig trygge og glade, 
også i højsæsonen.”

Pres og slid på naturen
”Desuden var der bekym-
ringer for presset og sliddet 
på naturen, dels på diget, 
hvor nogen havde oplevet, 
at gæsterne satte sig og spi-
ste, og så var der sliddet på 
naturen. Efterfølgende har 
vi tjekket, og der er ingen 
diger, der har taget skade. 
Men det er et opmærksom-
hedspunkt.”

”Og hvor lang tid skal vi 
tåle, at der er ekstra pres 
på? Hvor går ens græn-
ser? Tre uger med tryk på i 
skolernes sommerferie har 
været det traditionelle. Og 
så er det okay. Men er det 
pludselig også hele august, 
så er det måske anderledes. 
Så der er forskellige greb, vi 
skal have fokus på.”

Betyder det et nej tak fra dig 
til et nyt, ekstraordinært bil-
lettilskud?

”Vi ser allerhelst en flek-
sibel sommerpakke, som 
de enkelte øer kan ud-
mønte lokalt. Der er stor 
forskel på øerne. Så kunne 
vi for eksempel lave noget 
i skuldersæsonerne, måske 
i september og maj-juni. Og 
gerne gratis for gående og 
cykler, så kunne vi flytte 
nogle gæster fra bilerne. 
Det viser erfaringerne, at 
det gør. Biler har vi ikke no-
get ønske om at få flere af.”

Måtte afvise gæster
”Erhvervslivet var generelt 
glade for de mange gæster, 
men de havde også den 
utilfredsstillende oplevel-
se, at de ikke kunne leve 
op til den service, de gerne 
ville give gæsterne, fordi de 
måtte afvise flere gæster, 
end de plejer.”

”Vi har nu diskuteret 
evalueringen i byrådet, og 
nu tager forvaltningen fat 
på de ting, der bør tages fat 
på i sommeren 2021. Hvor 
skal vi justere, hvordan 
får vi en bedre oplevelse? 
Kommer der for eksempel 
et ønske fra erhvervet, kan 

det da godt ske, vi kan se på 
det med foodtrucks igen – i 
højsæsonen.”

Hvad sker der med turist-
kontoret og Markedsføring 
Fanø nu?

”Indtil videre fortsætter 
det uændret, men måske 
skal turistkontoret ud at 
møde gæsterne, der hvor 
de er, for eksempel ved 
færgen. Markedsføring 
Fanø har fået sekretariats-
bistand, men efter den ny 
destinationslov må kom-
munerne ikke længere selv 
foretage markedsføring, og 
derfor går pengene nu til 
destinationen.”

Om bemærkningen ”vi 
behøver heller ikke alle de 
turister”, som hun hørte i 
2020, siger hun til slut:

”Jo, det gør vi. Det er ikke 
til diskussion, at turismen 
er Fanøs største og vigtig-
ste indtægtskilde. Og det 
må vi som borgere aner-
kende. Og, det som gør det 
attraktivt at bo på Fanø, er 
jo, at der er caféer, restau-
ranter, butikker et apotek 
og en færge, der sejler i pen-
dulfart.”
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Sommeren 2020 
står som et skræk-
billede for mange 
på Fanø, men uden 
turisme ville Fanø 
ikke eksistere som 
et levende lokal-
samfund, minder 
borgmester Sofie 
Valbjørn om 

Ikke til diskussion at turismen  
er Fanøs vigtigste indtægtskilde

Borgmester Sofie Valbjørn bor i Nordby og oplevede selv trængslen i sommeren 2020. En evalue-
ring har vist, hvad borgerne oplevede. De var især trætte af færgekøer og trængslen i butikkerne.


