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TURISME – Nu har vi haft 
Destination Vadehavsky-
sten i godt et år. Hvordan 
er det gået, og hvordan ser 
fremtiden ud? Det har vi 
haft en snak med destina-
tionschef Hans Peter Foll-
mann om.

Hvad synes du om starten 
på destinationsarbejdet?

”Det har været 
spændende, og det har 
været udfordrende. 
Og det med at fortælle 
folk, at vi har stiftet 
destinationen for at samle 
kræfterne i to kommuner, 
det er et budskab, vi ikke 
kan sige for få gange. Selv 
om vi efter min mening har 
sagt det mange gange, så 
er det lige som om, at folk 
ikke forstår, hvad en desti-
nation er.”

Jamen, så prøv at forklare 
det.

”Efter kommunesam-
menlægningen stod vi med 
98 kommuner, der alle hav-
de et turistkontor og en tu-
ristchef. Så valgte man, det 
vil sige staten, efter nogle 
forsøg med Kongernes 
Nordsjælland og til dels i 
Aarhus og efter at have set 
på udenlandske erfaringer, 
at de 98 små enheder skulle 
sammenlægges i større en-
heder. Så kunne man styr-
ke turismeudviklingen i de 
forskellige områder.”

Lille og vågen
”Nu har vi 19 destinatio-
ner, og vi er absolut en af 
de små, så vi prøver at ef-
terleve den med ’hellere 
lille og vågen end stor og 
doven’. På Fyn er alle ni 
kommuner gået sammen i 
én destination, og i Aarhus 
er mange kommuner gået 
sammen. Så det er nogle 

ret store destinationer, vi 
er oppe imod, rent konkur-
rencemæssigt. Dem er vi jo 
i konkurrence med, både 
her i landet og i udlandet. 
Det må vi prøve at efter-
leve. Vi må være vågne og 
tage de nicher, som vi kan 
finde ud af at konkurrere i.”

Når staten har opfundet jer, 

må den vel også betale?
”Det er jo lige netop det. 

Og det gør den, så længe 
man bliver i destinations-
selskabet. Og for at blive en 
destination skal man være 
mindst to kommuner af en 
vis størrelse, både geogra-
fisk og med en vis turist-
strøm.”

Kommunerne spytter vel 
også i kassen?

”Ja, der er flere indtægts-
kilder: Kommunerne, Er-
hvervsfremmestyrelsen, 
fonde og de private aktører, 
som her i området rent fak-
tisk smider halvanden mil-
lioner kroner i destinatio-
nen. Og det er rent faktisk 
pænt. De kan trække det 
fra som markedsføringsud-
gifter, og de får rent faktisk 
markedsføring ud af det, 
også lokalt. Vi har for ek-
sempel lavet en ambassa-
dørvideo, hvor Tilde Rud-
beck her fra Fanø er med. 
Men vi starter fra toppen 
med awareness og bran-

ding og prøver at gå nedad 
derefter.”

Er Tønder Kommune stadig 
velkommen?

”De er altid velkomne, 
og de vil efter min mening 
få langt mest ud af at være 
med hos os to vadehavs-
kommuner. Men nu hvor 
de har fået en borgmester, 

der ser meget mod 
grænselandet, er 
det nok ikke ble-
vet nemmere. Vi 
ville ellers kunne få 

stordriftsfordele ud af det, 
og ja, de har en stor bid af 
Vadehavet. Det ville have 
passet perfekt. Vi håber sta-
dig.”

I Ribe og på Fanø har stærke 
kræfter arbejdet på at bevare 
deres turistkontor, deres gui-
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vil gerne tiltrække gæster i 
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sker der ingen markedsføring.
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”Vi er absolut en af de små, så vi 
prøver at efterleve den med ’helle-
re lille og vågen end stor og doven’.”

Svensker-forlængelse står i stampe
FANØ – Martha af Sønderho, der i vinteres løb har 
fået udskiftet skrue og skrueaksel, er klar til sejlads 
fra 15. marts. Men foreningens meget aktive med-
lemmer er klar til meget andet, kan man læse i ny-
hedsbrevet. Martha med besætning vil hjælpe med 
at sætte prikker, det vil sige koste langs løbet, der 
markerer sejlrenden i Sønderho meget mere hen-
sigtsmæssigt. Samtidig vil havnen opsætte en vejrsta-
tion, og Fanø Kommune en vandstandsmåler, hvilket 
sammen med en velafmærket rende, kan sikre sik-
ker sejlads. Foreningen har i vinterens løb gjort livet 
nemmere for vore tyske gæster – og den selv – ved 
at have fået et tysksproget link til billetplatformen  
Place2book i form af https://place2book.com/de/
sw2/sales/o55wti1a8a. Det kommer også til at spare 
de frivillige for at modtage alle de opkald fra tyske-
re, som ikke kan hitte rede i bookningen på grund 
af sprogforvitringer. Forlængelsen af Svenskeren til 
sejlrenden i Nordby er der gået bureaukrati i. For-
eningen fik i december 2020, via Teknisk Forvaltning 
i Fanø Kommune meddelelse om godkendelse af for-
længelsens fra det tidligere ENT-udvalg, mod at gæl-
dende love selvfølgelig blev overholdt. I god tro be-
stilte foreningen da fundamentet til broen, som nu er 
leveret og betalt og ligger til skue på lystbådehavnen. 
Den gode tro bygger på tilladelsen fra ENT, lokal-
plan 121, samt tillæg nr. 2 til kommuneplan, vedta-
get i februar 2019, der under ”bebyggelsens karakter” 
anfører at ”Anløbsbroen ”Svenskeren” kan tillades 
forlænget til Sejlrenden”. Først i september efter godt 
otte måneder uden at kommunen have gjort forenin-
gen opmærksom på, at der var mere, den skulle gøre, 
fik Martha en mail, der lød, at den skulle: ”huske at 
søge Fanø Kommune om byggetilladelse”. Lidt af en 
overraskelse, men det var vel en formsag. Efter indgi-
velse af ansøgningen sendte Kystdirektoratet sagen i 
høring på trods af, at det havde sagen allerede været, 
da den blev renoveret af den tidligere forening Bevar 
Svenskeren. Nu står startdatoen for påbegyndelse 
hen i det uvisse.

Liv i Digterhjemmet i Sønderho
SØNDERHO – Digterhjemmet i Sønderho har fået ny 
beboer. Det er den islandske forfatter Stein Karason, 
der er flyttet ind, og skal bo i afdøde Julius Bomholt 
gamle hus frem til udgangen af marts. Her afløses 
han af den danske forfatter Jens Kæmpe. Samtidig er 
der sket en lille ændring i bestyrelsen for fonden bag 
Digterhjemmet. Folketingsmedlem Anders Kronborg 
er indtrådt i bestyrelsen, hvor han afløser Jørgen Ahl-
quist, der har været med i en årrække, men nu har 
valgt at koncentrere sig om sit byrådsarbejde i Es-
bjerg. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig. 
Kurt Bjørndal er genvalgt som formand, mens forfat-
ter og oversætter Henriette Rostrup er nyvalgt som 
næstformand.

Faldende indbyggertal på Fanø
FANØ – Det går desværre den forkerte vej med 
indbyggertallet på Fanø. Det er fra 1. januar 2020 til 
samme dato 2021 faldet fra 3488 til 3456. Det giver et 
lavere grundtilskud fra staten, hver gang tallet falder. 
Over en lidt længere periode er indbyggertallet dog 
gået fremad. I 2010 var vi kun 3219 indbyggere.

Øen rundt

Fundamentet har ligget klar et stykke tid. Foto: Martha
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der og deres egen markedsfø-
ring. Hvordan ser du på det?

”Der er jo mange ildsjæ-
le i Ribe og på Fanø, og 
det skal man tage som en 
enorm positiv ting. Det er 
folk, der vil noget godt for 
øen og området. 
Og kan vi bare 
lave en kobling, 
så vi både kan 
lave noget godt 
overordnet og no-
get godt lokalt, så 
ser jeg det ikke 
som et kæmpeproblem el-
ler en kæmpeudfordring, 
overhovedet ikke. Det er 
imidlertid klart, at i forhold 
til at drive noget nyt og at 
bevare noget fra ’i går’, så 
vi også bevarer tilskuddet 

fra staten, så skal vi tænke 
over, hvor vi lægger ægge-
ne i kurven. Vi har de æg, 
vi har, og hvor skal de pla-
ceres? Det vil der altid være 
subjektive holdninger til. 
Vi har her på turistkontoret 

på Fanø 5000 fysiske be-
søg om året, og det koster 
750.000 kroner om året. Det 
svarer til, at vi stikker folk 
150 kroner i hånden, når de 
går ind gennem døren. Det 
tal er faldet gennem 10 år. 

Folk bruger hjemmesider 
og de sociale midler. Det 
er vi nødt til at forholde 
os til. Selv tyskerne bruger 
nu nettet lige så meget som 
danskerne, viser en stor un-
dersøgelse, vi lavede blandt 

1000 tyskere, 1000 
nordmænd og 1000 
danskere. 53 procent 
af de tyske gæster og 
52 procent af dan-
skerne brugte net-
tet. Nordmændene 
var topscorere. Det 

gør vi nok også selv, når vi 
planlægger en ferie. Det må 
vi geare markedsføringen 
efter. Så i år kommer vi til 
at have færre åbningstider 
her på Fanø. Det vil være i 
højsæsonerne.”

I har også ændret på besæt-
ningen?

”Ja, der har været enkelte 
ansatte, der ikke har kun-
net se sig selv i det nye, og 
dem har vi lavet gode fra-
trædelsesaftaler med.” 

Hvad er planen nu 
her i 2022? Det er jo 
egentlig ligegyldigt, om 
turisterne kender desti-
nationen, bare I søger 
for at gæsterne kommer 
her til Fanø, Ribe, Es-
bjerg og Mandø?

”Jeg synes, det er vigtigt, 
at folk ved hvad deres skat-
tekroner går til. Og så er 
der det med fordelingen af 
pengene. Både blandt bor-
gere og politikere er der jo 
holdninger til, hvor man 

skal lægge de æg, man nu 
en gang har. Det er også 
vigtigt at kunne holde 
øje med, hvordan det rent 
faktisk går. Her på øen, for 
eksempel, er turismen jo 
det største erhverv. Så det 
er jo vigtigt for alle aktører 
at kunne følge lidt med i 
det. Og især aktørerne har 
jo mulighed for at deltage 
i mange kurser og events, 
hvor de kan udvikle deres 
egen forretning og produk-
ter. Vi skal gå hånd i hånd, 
borgere og erhverv. Vi skal 
ikke slide for meget på hin-
anden. Det er vigtigt.”

”Vi skal være gode ak-
tører, 
og jeg 
mener 
helt fra 
starten 
af, fra 
køen 
ved 

færgen. Og her kunne jeg 
godt have lyst til at tale 
lidt med Molslinjen, for jeg 
syntes ikke altid, der er en 
super-gæsteservice, når 
du skal købe en billet el-
ler have en cykel med. Det 

vil vi gerne lægge pres på 
for at få forbedret. Det er 
afgørende, at gæsten får en 
god oplevelse fra starten 
af, hvis de skal have lyst til 
at komme igen. Og det er 
jo også i Molslinjens inte-
resse.”

”Men vi skal huske, at 
turismen er kommet for at 
blive. Vi havde jo ikke så 
flot en slagter eller et så fan-
tastisk supermarked, havde 
det ikke været for gæsterne. 
Og ja, lige i de seks uger om 
sommeren behøver vi ikke 
at tiltrække flere turister, 
for da er vi fuldt belagt. 
Den balance skal vi også 
have. Vores kampagner 
ligger derfor 100 procent 
udenfor sommersæsonen.”

Tekst og foto: 
 Finn Arne Hansen
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” Vi har her på turistkontoret på Fanø 
5000 fysiske besøg om året, og det 
koster 750.000 kroner om året. Det 
svarer til, at vi stikker folk 150 kroner i 
hånden, når de går ind gennem døren.”

” Vi har de æg, vi 
har, og hvor skal de 
placeres? Det vil der 
altid være subjek-
tive holdninger til.”

Stort set alle turister går rundt med en smartphone 
på sig. Og på en ferie går man meget rundt, man sid-
der ikke ved en computer. En god app, der på telefo-
nen fortæller turisterne, hvad de kan opleve og hvor 
de forskellige fixpunkter er, ønskes derfor af mange 
gæster. Men det er dyrt at udvikle en god app. Der-
for er destinationerne på Vestkysten hele vejen op til 
Hanstholm gået sammen om 
app’en Vestkysten, fortæl-
ler Hans Peter Folmann.

”Og her til sæsonen 
2022 vil der blive indbyg-
get en begivenhedska-
lender. Så vil man kunne 
sætte en radius på et be-
stemt antal kilometer og 
søge efter begivenheder 
indenfor den,” fortæller 
han.

App’en findes til både 
iPhone og Android-tele-
foner.

Ny app skal vise 
begivenheder
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