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Årsberetning 2021 fra bestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening Fanø 

Endnu et år er gået siden Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling på Fanø (DN Fanø) 

havde sit seneste årsmøde. I bestyrelsen nyder vi at komme i Fanøs natur – en glæde vi i det 

forgangne år har delt med medlemmer, borgere og turister på Fanø. DN Fanø har i 2021 markeret 

de vilde blomsters dag i juni og naturens dag i september, hvor vi viste og fortalte om Fanøs natur.  

Coronarestriktioner har det seneste år fået mange til komme mere ud i naturen også for at bruge 

naturen som kulisse til at dyrke motion i. I DN Fanø hilser vi gerne flere velkommen i naturen så 

længe, at naturen ikke belastes og forstyrres unødigt. Det er en svær balancegang, som let kan tippe. 

Når flere og flere bilister forstyrrer fuglelivet ved at køre på vadefladen ved Galgerev og når flere 

cykler på vandrestier og trampespor eller endda helt udenfor stierne fremfor på cykelstier, 

mountainbikeruter eller mark- og skovveje, så giver det en unødig og uønsket naturbelastning.  

Fanø Kommunes erhvervspolitik handler om at få mere omsætning indenfor turismen. Man skriver i 

kommunens erhvervspolitik ”Gennem flere indsatser arbejder Fanø Kommune på strategien om at 

udvide turismen i skuldersæsonen. Hvor højsæsonen oftest er fuldt belagt, kan der inden for 

turismen skabes mere omsætning ved at udvide sæsonen.” Hvis der kommer flere turister, som kan 

forstyrre naturen og befolkningen i længere tid, så tipper balancen. Men vi fornemmer, at vore 

politikere er klar over, at det kan give problemer, for her i valgkampen snakker alle om, at den 

øgede omsætning skal ske igennem bæredygtig turisme. Hvad dette begreb præcist dækker, mangler 

vi at få fortalt. Det skal afklares. I DN Fanø’s optik bliver en bæredygtig turisme udviklet i 

overensstemmelse med, hvad naturen og befolkningen på destinationen KAN BÆRE – ikke kun 

hvad turisterhvervet mener, de har behov for. Det ser vi frem til bliver udmøntet i den kommende 

byrådsperiode.  

En anden konsekvens af den udvidede sæson, og de mange flere turister, handler om kloakering, 

eller snarere manglende kloakering, i sommerhusområderne. Lige nu er DN Fanø særligt 

opmærksomme på de tilladelser og dispensationer, som Fanø Kommune giver til byggeri og 

udgravning i sommerhusområder, hvor der ikke er kloakeret. Vi finder det stærkt problematisk, at 

mange mindre sommerhuse rives ned og erstattes med en ny bygningsmasse på helt op til 300 m2 

boligmasse. Sådan nogle udbygninger betyder, at de gamle sommerhuses spildevandsanlæg skal 

behandle husspildevand fra endnu flere beboere. Når spildevandsanlægget ikke kan følge med, 

bliver det naturen, som skal klare at behandle husspildevandet. Det er ikke acceptabelt. DN Fanø 

har gjort Fanø Kommune opmærksom på problematikken med ukloakerede sommerhuse i vores 

kommentarer til Fanøs Spildevandsplan. Sagen er endt med, at DN Fanø har indbragt sagen for 

ankenævnet. Vi venter lige nu på en afgørelse. 

DN Fanø er blevet meget overrasket og forskrækket over niveauet af PFOS-forureningen omkring 

og på Fanø. Disse skadelige og kunstige kemikalier påvirker ikke kun vores drikkevand, men også 

fiskene i Vadehavet og optages i fødekæden, så også vi mennesker risikerer at blive syge.  DN Fanø 

vil arbejde for, at miljømyndighederne undersøger, hvor kilderne til PFOS-forureningen stammer 

fra og hvordan forureningen kan inddæmmes og begrænses. 

For tre år siden var der stor bekymring på Fanø over de udvidelsesplaner som Esbjerg kommune 

havde for havneudvidelser ud i Vadehavet. Esbjerg Havn ville lave en etape 5 og 6. Etape 6 skulle 

være en kunstig ø i Vadehavet mellem Esbjerg og Fanø. DN Fanø har i samarbejde med DN 

Esbjerg fulgt op på denne bekymring gennem høringssvar, møder og samtaler med Esbjerg 
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Kommune, Esbjerg Havn og Bolig- og Trafikstyrelsen. Desværre er vi ikke kommet til enighed med 

havnens ejere og forvaltning, så havneudvidelsen er for nylig blevet indbragt for Planankenævnet 

og for Miljø- og Fødevareklagenævnet. Én af uoverensstemmelserne går på, at man kun har lavet en 

miljøkonsekvensvurdering af etape 5 ikke af etape 6 (den kunstige ø). Begrundelsen fra Esbjerg 

Havn er, at man kun vil lave etape 5, men samtidig fortæller havnen en anden historie i pressen. 

Taktikken er tydeligvis at dele projektet op i mindre bidder, og så servere en salamiskive ad gangen. 

Det går ikke! Når man vil lave et projekt, så er det hele projektet, der skal miljøvurderes samlet. 

I løbet af året har DN Fanø også været omkring skovtrolden, Sønderho Havn, Region Syddanmarks 

råstofplan, badestier og stiplanlægning, kommunens og nationalparkens 

verdensarvsformidlingsprojekt samt alle de løbende dispensationer og tilladelser som på forskellig 

vis risikerer at berøre Fanøs natur. Vi kommer vidt omkring og får også undervejs talt om de 

naturoplevelser vi har, når vi er derude.    

I den næste måneds tid venter der et stort arbejde foran os. Fanø Kommune har sit forslag til ny 

kommuneplan i høring. Det er jo en plan, som fortæller os, hvad Fanø skal bruges til og hvordan 

Fanø kommer til at se ud i den nærmeste fremtid. Den vil vi kigge grundigt på, og vi vil opfordre 

alle andre til også at gøre det. Send kommentarer og forslag ind til kommunen inden den 22. 

november. 

Nu er der kommunevalg d. 16. november. Derfor vil DN Fanø opfordrer alle til at give naturen en 

stemme til kommunevalget.  

Britt Schak Hansen, Formand DN Fanø 

fanoe@dn.dk 

 


