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Nyt info-sted om Vadehavet lige her
NORDBY – Fredag den 24. juni samledes et halvt 
hundrede naturinteresserede personer sig på dæm-
ningen rundt om Nordbys lystbådehavn. For takket 
være Nordea kunnet et nyt info-sted om netop denne 
del af vaden og om Fanø indvies.
Det er en del af Nationalparkens projekt Velkommen 
til Vadehavet, fordelt over hele regionen, oplyste na-
turvejleder Marco Brodde. På Fanø har der over nogle 
år arbejdet med forberedelsen af foreløbig tre steder 
ved lystbådehavnen, ved Børsen i Sønderho og på 
Kikkebjerg.
Projekterne er gennemført i et samarbejde mellem 
Fanø Kommune, Nationalpark Vadehavet, JAC Stu-
dios og de frivillige foreninger - og ikke mindst 6. b, 
hvis heikudigte om Sønderho nu kan opleves på det 
nye formidlingsbord ved Børsen. 

-fina

Joe and the Juice-truck ved stranden
RINDBY – I uge 28 og 29, altså midt i den forhåbentlig 
solbeskinnede sommerferie, fra mandag den 11.- til 
søndag den 24. juli, stiller restaurantkæden Joe and 
the Juice deres helt specielle ’Rolling Joe Food Truck’ 
op hos de lokale Burger Boys nær Rindby Strand.
”Vi er første stop på Rolling Joe’s sommerturné, og 
vi er naturligvis pavestolte over, at være udvalgt af 
så stort et brand”, fortæller Karl Emil Halkjær fra 
Burger Boys. Han ser det 
samtidig som en 
blåstempling af 
det lokale pro-
dukt og af 
den måde, 
man lokalt 
gerne vil be-
tjene kunderne 
på.

Øen rundt

Knortegæs er på sen rejse til Sibirien

Fuglelivet i den nordligste 
del af Vadehavet – nær-
mere bestemt Ho Bugt 
og Varde Ådal er lige nu i 
yngletidens tegn. Men det 
er alligevel en sandhed 
med modifikationer, da 
der stadigvæk er nogle få 
trækfugle, der endnu ikke 
har taget den sidste del af 
rejsen fra vinterkvartererne 
til yngleområderne. Hvor-
for er de så sent afsted, og 
kan de overhovedet nå at 
yngle i den resterende del 
af sommeren? De afven-
ter et eller andet, og det er 
nok en indrestyret proces, 
der bygger på millioner af 
generationers erfaring ind-
kodet i deres DNA. Nem-
lig at deres ynglepladser 
i det højarktiske stadig er 
iskolde og sandsynligvis 
dækket af sne. Og ja, de kan 
godt nå det, men så skal de 
også snart påbegynde rej-
sen mod nord. 

Det oplevede jeg i sidste 
uge, hvor en lille gruppe 
af mørkbugede knortegæs 
gik og fouragerede hvor 
Varde Å løber ud i Ho Bugt 
ved Myrthue. Seks indivi-
der hyggede sig gevaldigt, 

og pudsede fjer i så lang 
tid, at jeg tænkte, at de må-
ske var lidt pyntesyge… 
Men alting har en årsag, og 
pludselig forstod jeg, hvor-
for de havde så travlt med 
fjerpleje. For uden en lyd 
lettede alle seks simultant, 
og de har formodentligt på-
begyndt eller færdiggjort 
deres returtræk mod den 
vestrussiske tundra i Sibiri-
en. Jeg fulgte dem med kik-
kert og kamera, indtil det 
gik op for mig, at dette var 

alvor. Det 
var en smuk 
oplevelse, 
og tanken 
om, at de 
skulle ud på 
en længere 
rejse satte denne eftermid-
dag i perspektiv.

Det er nok de sidste træk-
fugle, der sammen med 
andre arter som krumnæb-
bede ryler og bramgæs 
trækker mod nord i disse 
dage, for om få dage starter 

efterårstrækket mod syd, 
og det er et af naturens pa-
radokser at trækket nordpå 
og sydpå faktisk overlapper 
hinanden. Det vil jeg for-
tælle om næste gang.  
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Vadehavets fugle

Mørkbugede knortegæs ved udløbet af Varde Å  
i Ho Bugt. De fløj sent mod Sibirien i år.     

Tyske Erhard Bühner åbnede 
det ny turistkontor på havnen

TURISME – De fik en god 
idé hos Destination Vade-
havskysten, da de skulle 
åbne det nye turistkontor 
på Langelinie 5 i Nordby. 
Faktisk har organisationen 
fået adskillige gode idéer 
for at styrke turismen i Es-
bjerg og Fanø kommuner 
– men ideen på åbningsda-
gen var, at det naturligvis 

skulle være en turist, der 
klippede det røde bånd.

Og sådan blev det. Des-
tinationens destinations-
chef Hans Peter Folmann 
og Frank Jensen, der både 
er borgmester på Fanø og 
medlem af organisationens 
bestyrelse, holdt korte taler 
ved indvielsen – men det 
blev tyske Erhard Bühner 

fra Lemgo nær Bielefeldt, 
der fik æren og ’saksede’ 
båndet ved indgangsdøren. 
Herefter var der ’åbent tu-
ristkontor’ i et par timer for 
de mange gæster og gratu-
lanter, der var mødt frem.

Åbent turistkontor bliver 
der også på alle hverdage i 
fremtiden, nemlig fra klok-
ken 10 til 16 på mandage og 

fra klokken 10-14 fra tirs-
dag til fredag. Indenfor vil 
turister og andet godtfolk 
blive betjent af Anne Ka-
trine Holst, der for nylig er 
flyttet til Fanø fra Ry ved 
Silkeborg.

Såvel Hans Peter Fol-
mann som Frank Jensen 
roste og takkede de mange 
mennesker, der har været 
involveret i arbejdet med 
det nye turistkontor – og 
begge var helt enige om, at 
placeringen så tæt ved fær-
gelejet er optimal.

Så mens færgerne Fenja, 
Menja og Grotte på åb-
ningsdagen og i pendulfart 
sejlede langt flere menne-
sker til Fanø, end de tog 
med tilbage til fastlandet, 
var der dannebrogsflag, 
fest fadøl, sodavand og 
grillpølser til alle på forto-
vet udenfor det ny turist-
kontor. Dagens traktement 
stod Fanø Bryghus og Slag-
ter Christiansen for.
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Adskillige gæster tog del i begivenheden, der udviklede sig til en lille folkefest med 
taler, grillpølser, fadøl og sodavand både ude og inde på Langelinie i Nordby

Tyske Erhard Bühner, der i årtier har holdt ferie på Fanø, fik æren af at klippe det røde bånd ved 
indgangen til det nye turistkontor på Langelinie i Nordby. Her er han flankeret af Hans Peter Fol-
mann (tv.) fra Destination Vadehavskysten og, i midten, borgmester Frank Jensen.

Borgmester Frank Jensen klippede snoren.
Foto: Finn Arne Hansen, Fanø Posten


