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Nogle tanker om 
Fanøs turisme

Destination Vadehavskysten er gået ind i sit 
andet arbejdsår og har i et stykke tid arbejdet 

på at tilrette organisationen og finde sine ben. Blandt 
andet har det betydet, at kendte kræfter er gået på 
pension, og at turistkontoret på Fanø nu kun har åbent 
mandag og fredag i stedet for mandag til fredag her 
frem til juni. Desuden er det besluttet at flytte væk fra 
Fanø Rådhus på Skolevej til Langelinie 5 på havnen i 
Nordby, hvor der i dag er ventesal og toiletter. Udgiften 
til at køre videre som før ville være 750.000 kroner, 
og kommunen kan sikkert gøre god brug af de ekstra 
kvadratmetre til sit personale. Så det er på mange 
måder forståeligt.

På Fanø har vi vor egen turistorganisation, 
Markedsføring Fanø, der blandt andet udgiver et 
fantastisk flot magasin om Fanø. Bag organisationen 
står forskellige virksomheder som hoteller, 
supermarkeder, restauranter med flere. Man kan 
kun opfordre til, at Destination Vadehavskysten og 
Markedsføring Fanø husker at tale sammen, så der ikke 
bruges penge på, at begge parter laver næsten det 
samme.

Man kunne også overveje at tænke nyt. I Ribe har 
lokale kræfter også følt behov for at lade de lokale 
kræfter udfolde sig. De har beholdt styringen af deres 
egne guider, og de har haft held med at bevare deres 
turistkontor.

Måske skulle vi tænke i de samme baner. Måske skulle 
Markedsføring Fanø blive til Fanø Turistforening med 
appel til private også. Måske kunne vi selv bemande et 
turistkontor og selv finde frivillige til at opdatere Fanø-
kalenderen. Efter Ragnhild Kalleshauges pensionering 
er det ikke længere det samme at søge i kalenderen. 
Det bemærker vi selv, når vi laver Det sker for turisterne 
og de lokale læsere.

At have Destination Vadehavskysten som overordnet 
turismeorganisation er uden tvivl et gode. International 
og national markedsføring kræver mere, end vi selv 
kan klare. Og støtten fra staten er kærkommen. Vi skal 
bare have Tønder med. Og drage nytte af al den energi, 
der eksisterer lokalt.

God påske til alle! 

Har du et 
godt tip?

mail@
fanoeposten.dk

Så send det til

– hele øen rundt !
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BÆREDYGTIGHED – 
Fanøs borgere er kommet i 
lidt af et dilemma. Det be-
kymrer mange, heriblandt 
Danmarks Naturfred-
ningsforening (DN), at der 
kommer en stor Power to 
X-fabrik i Måde ved navn 
Høst PtX Esbjerg, tæt på 
Fanø, fordi den skal produ-
cere ammoniak. 

Det skal imidlertid ske 
ved brug af vindmølle-
strøm og er blandt andet 
til bæredygtig skibsfart. En 
positiv sideffekt er også, at 
fabrikken ifølge oplysnin-
ger fra Din Forsyning til 
Fanø Posten vil skabe så 
megen overskudsvarme, at 
den kan erstatte en tred-
jedel af energi, der ellers 
skulle være brugt til pro-
duktion af fjernvarme til 
blandt andet Fanø – deraf 
det store dilemma. Vi har 
spurgt Søren Vinding fra 
DN Fanø om deres syn på 
sagen.

Jeg har bemærket, at I har 
udtrykt bekymring for den 
kommende ammoniakfabrik i 
Måde og har være til stede på 
borgermødet i Esbjerg. Hvad 
bekymrer jer?

”Der er ikke kun én fabrik 
men tre, hvoraf de to omta-
les som ’verdens største’. 
De skal placeres ved siden 
et af verdens vigtigste na-
turområder, som af Unesco 
er udnævnt som Verdens-
arvsområde. Store industri-
virksomheder, især med en 
så natur-farlig produktion 
som ammoniak, giver altid 
grund til bekymring. DN 
synes, man overfylder om-
rådet. Så der er behov for en 
lokal planlægning med et 
andet grundlag end ”kom 
bare til Esbjerg!”

Nye arbejdspladser
Fabrikken kommer til at 
give en del arbejdspladser, 
og et eller andet sted skal 
den jo ligge. Er det så ikke 
naturligt med et industri-
område tæt på vindmøl-
lestrømmens ankomst til 
land?

”Der kommer ikke møl-
lestrøm i land ved Esbjerg. 
Det kommer i land mange 
andre steder. Det skal føres 
med el-ledninger til Es-
bjerg. Man kunne godt lade 
dette forhold indgå en én 
eller anden form for lands-

dækkende planlægning. I 
dag eksporteres der mange 
møller fra havnen, men 
der kommer heller ikke nu 
noget el-tilbage til Esbjerg. 
Der kommer lidt hen over 
Fanø fra Holland, men det 
sendes ret hurtigt videre 
uden om Esbjerg,” påpeger 
han.

Ikke nok grøn strøm
”Der er ikke nok mølle- og 
solcellestrøm til rådighed 
i Danmark. De to store fa-
brikker bruger næsten al 
den møllestrøm, der lige nu 
produceres i Danmark. DN 
mener, at der er mange an-
dre ting, man kan og skal 
bruge møllestrømmen til, 
end at lave den om til brint 
og ammoniak. Selv med 
den nuværende planlæg-
ning af flere mølleparker 
og energiø i Nordsøen vil 
de to fabrikker i Esbjerg 
bruge forholdsvis store 
mængder af den produ-
cerede energi i Danmark. 
Der skabes store mængder 
af overskudsvarme, fordi 
processerne til ammoniak- 
og brintfremstilling bety-
der et stort energitab. Der 
skabes arbejdspladser ja, 
men kemifabrikker er ikke 
fabrikker med meget store 

mængder arbejdspladser,” 
slutter han.

Vi har også kontaktet 
Høst PtX.

Hvis der sker en ulykke med 
vind fra sydøst, hvad er risi-
koen for ammoniak over Fanø 
så?

”Vi laver en omfattende 
risikoanalyse som også 
inddrager de mest typiske 
vind-scenarier for områ-
det. De vil vise, hvor mange 
forebyggende foranstalt-
ninger vi skal lave for at 
sikre nabo-samfund ved en 
ulykke. Det svar kender vi 
først i anden offentligheds-
fase, når alt er undersøgt til 
bunds. Men kort sagt, så får 
vi ikke lov til at bygge an-
lægget, hvis det udgør en ri-
siko for beboerne i området 
– herunder Fanø,” oplyser 
kommunikationsansvarlig 
Karina Smedemark.

Hun oplyser, at den hø-
jeste bygningsdel kommer 
op i 100 meters højde. Vest-
krafts skorsten er 250 meter 
høj. Og at de især får brug 
for teknikere, miljøsikker-
hedspersonale og admini-
strativt personale – gerne 
fra Fanø.
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Det kommende Power to X-projekt i 
Måde, tæt på Fanø, deler vandene på øen

Dilemma for Fanø-borgere: 
Grøn varme og ammoniak

Vestkrafts skorsten er 250 meter høj. Høst PtX i Måde,  Vestkrafts skorsten er 250 meter høj. Høst PtX i Måde,  
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