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Igennem rigtig mange år 
har Fanø haft ry for at være 
et godt sted at besøge. Igen-
nem 1000 år er folk og fæ 
strømmet til øen. I begyn-
delsen vel gennem spo-
radiske besøg, siden med 
planer om fast bosætning 
og i de sidste år både som 
gæster og med ønsket om 
at leve på øen.

Det samme er sket med 
planter og dyr. De har efter-
hånden fyldt Fanøs natur 
op. Nogle af dem har haft 
stor indflydelse på, at Fanø 
er blevet som den er. Rig-
tig mange af Fanøs planter 
har den egenskab, at de-
res rødder kan holde sand 
fast. Det er jo en fordel, når 
man bor på en bunke sand 
som på Fanø. Uden planter 
som sandhjælme, sandstar, 
strandannelgræs og mange 
andre kunne det være van-
skeligt at holde Fanøs sand 
fast – helt have styr på, hvor 
Fanø ligger.

Det er også planterne, 
som farver Fanøs landskab. 
Husker du det år, da klit-
terne blev farvet blå af blå-
munke? Og det år, da rød-
knæ farvede klitterne røde? 
Og for fire år siden, da der 
var vild stedmoder over 
alt? Altid giver hedelyng, 
hindebæger deres farvebi-
drag til heden og stranden-
gen. 

De 752 registrede plante-
arter på Fanø holder san-

det fast, og samtidig er de 
grundlaget for den naturo-
plevelse, det er at komme 
til Fanø. Og nu er der kom-
met tre nye planter til.

Ledt efter strandsnerle 
Igennem længere tid har 
vi i FanøNatur gået og ledt 
efter strandsnerle – i Dan-
mark en meget sjælden 
plante. Den kom til landet 
for 100 år siden. Nu har 
den fundet sig en plads på 
Fanø helt ude i den hvide 
klit. Én af Fanøs gæster, Jan 
Dorner, så pludselig nogle 
nye farver og former i klit-
ten. Det var strandsnerlens 
tragtformede blomst med 
lyserøde og hvidstribede 
krone. Det er en kamp at 
gro i den hvide klit, men 
strandsnerlen kan det med 
sin lange rod og tykke suk-
kulente blade. Det er så 
svært, at den ikke altid når 
at blomstre. Den er stadig 
sjældne i klitterne, men 
hvis vi holder rynket rose 
væk og lader være med at 

plukke den, så kunne de gå 
hen og blive almindelige på 
Fanø. 

Sidst på sidste år opda-
gede Hanne Bjørnhart, 
en hyppig gæst på Fanø, 
pludselig den store, flotte 
og gule kurvblomst strand-
loppeurt på Grønningen. 
Den havde taget et geval-
digt spring fra Als tværs 
over Sønderjylland og var 
landet på Fanø. Indtil da 
kunne man kun se loppe-
urten ved Østersøens ky-
ster. Nu pynter den i kan-
ten af strandengene. Nulrer 
man dens blade mellem 
fingrene, dufter den aroma-
tisk. Loppeurten har fået 
sit navn, fordi lopper heller 
ikke kan lide den duft. De 
forsvinder, når man bræn-
der planten og huset bliver 
fylde med røgen. Dens frø 
flyver som mælkebøttens. 
Så mon den ikke vil blive 
og sprede sig på Fanø?

Det der med at springe 
langt sker af og til – må-
ske lidt tiere nu, hvor kli-

maændringerne har fået 
mere kraft. Plantebesøg fra 
syden bliver mere almin-
delig. Gyldenurt, som også 
blev fundet af et par gæ-
ster på Fanø sidst på 2021, 
har efterhånden sneget sig 
op gennem Holland og til 
Helgoland. Nu er den også 
i Danmark - på Fanø og i 
Fakse Kalkbrud. På dansk 
kaldes den almindelig gyl-
denurt, men den er aldeles 
ikke almindelig i ’dronnin-
geriget’ og findes kun de to 
steder. Gyldenurt vil gerne 
gro i nærringsfattig, men 
kalkrig jord. Så den spås 
en god fremtid på Fanø. 
Næringsfattig jord har vi 
overalt, og mange steder 
i de vestlige klitter er der 
megen kalk fra strandskal-
ler. Foreløbig har den taget 
ophold i Fanø Klitplantage.

Tag ud i Fanøs natur, se 
de nye blomster og pas på 
dem!
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Tre nye blomster har taget  
et kæmpespring til Fanø 
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Kom i praktik som livredder i Rindby
RINDBY STRAND – Kom ned på Rindby Strand 

den 31. juli klokken 11 og 13, når TrygFondens Liv-
redderpatrulje kommer forbi og demonstrerer, hvor-
dan vi passer på os selv og hinanden på stranden og i 
vandet. Livredderne fortæller, hvordan det er at være 
livredder og viser, hvordan man hjælper personer, 
som kommer i nød i vandet. Der er masser af livred-
derudstyr, som børnene kan prøve og sjove og ud-
fordrende lege og konkurrencer  om badesikkerhed.

Der er lagt op til en oplevelsesrig dag med aktivite-
ter for hele familien. Børnene kan prøve livreddernes 
udstyr, og sammen med deres forældre kan de tage 
Livreddertesten, hvor de skal igennem forskellige 
livredderdiscipliner, for eksempel padling på ’rescue 
board’, genoplivningsøvelser på dukker og bjærg-
ning af en person i vandet.  

”Det er ikke kun børnene, der kan lære noget af liv-
redderaktiviteterne. Mange i forældregenerationen 
er vokset op med rådene om ikke at gå længere ud 
end til navlen eller ikke at bade lige efter, man har 
spist. Det er myter, som vi gerne vil aflive. Vi opfor-
drer også forældrene til at gå i vandet med deres børn 
fremfor at holde øje med dem fra stranden, for ulyk-
ker i vandet kan ske hurtigt,” siger Michael Iwersen, 
uddannelsesleder i TrygFonden Kystlivredning.

Alle børn, der deltager i livreddertesten, får et liv-
redderdiplom, og der bliver afsluttet med et holdfoto. 
LivredderPatruljen er en del af TrygFonden Kystliv-
redning, der har cirka 200 specialuddannede kystliv-
reddere, som passer på badegæsterne på 36 strande 
og havnebade i Danmark.

Livredder er en app, der lærer børn om badesikker-
hed og at redde liv. Børnene stiger i niveau eller ’level’ 
ved for eksempel at redde strandgæsternes liv, give 
kunstigt åndedræt og hjertemassage samt svare på 
spørgsmål om badesikkerhed. Det sker eksempelvis 
ved at puste i og trykke på telefonen. Det er TrygFon-
den, der står bag appen, der kan downloades gratis 
til både Android-telefoner og iPhone-telefoner.

LivredderPatruljens besøg varer ca. fire timer og 
finder sted på Rindby Strand, Kirkevejen 79, 6720 
Fanø, den 31. juli klokken 11-15. Programmet ser såle-
des ud. Bemærk, at tiderne er cirkatider: Klokken 11: 
Livredderne byder velkommen og præsenterer deres 
udstyr. 11.10: Demonstration af en redningsaktion. 
11.20: Lær stranden at kende – livredderne forklarer 
om strandens forhold. 11.30-12.30: Aktiviteter for børn 
og deres forældre. Livreddertesten: Prøv kræfter med 
livreddertestens fysiske øvelser og spørgsmål. Der er 
livredderdiplom til alle deltagere. Afhængigt af de 
lokale forhold er der mulighed for at svømme, padle 
på et ’rescue board’, deltage i en redningsaktion samt 
få hjælp til at blive en bedre svømmer i åbent vand.

Konkurrencer er der også. Her dyster børnene mod 
hinanden – rødt hold mod gult hold. Det er med in-
spiration fra den populære tv-serie Livredderne, der 
bliver vist på DR Ultra og kan findes på DR TV.

Klokken 13.30-15 gentages programmet, så børn og 
deres forældre igen kan opleve livredderne i aktion 
og få mulighed for at gennemføre Livreddertesten 
samt komme i praktik som livreddere.

TrygFonden Kystlivredning er landets førende 
kystlivredningstjeneste med egne livreddertårne på 
36 strande og havnebade i hele Danmark og omkring 
200 specialuddannede kystlivreddere. Kystlivred-
ningstjenesten er et samarbejde med Dansk Svøm-
meunion og har eksisteret siden 1998.

Læs mere på www.trygfonden.dk eller www. 
respektforvand.dk. 
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