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FANØ TILBYDER
NATUROPLEVELSER FOR ALLE
STEPHEN HAWKING

OG UNIVERSET
Roskilde Festivalen vil være
Europas mest tilgængelige festival

FANØ

Tekst og foto af Nana Rytter Nielsen

Sælerne ligger ofte i hundredevis og slikker
sol og slapper af på sandbankerne.

Fanø – en handicapvenlig
vesterhavsperle
Fanø er kendt for smuk natur, sæler, østers
og de lokales venlighed, men hvad færre
måske ved er, at øens turistaktører har
fokus på gæster med handicap

N

ÅR DET KOMMER til naturoplevelser, erfarer
mange kørestolsbrugere, at de ikke kan være
med. Men sådan er det ikke på Fanø, som har
øget fokus på gangbesværede, hvilket gør øen
til en lille perle for mennesker med handicap. Det erfarede jeg for nylig, da jeg var med på en tur til øen som
handicaphjælper for Lennart Nielsen, som har muskelsvind og sidder i elkørestol.

At komme til den smukke ø
Vejen til den lille ø går via FanøFærgen, turen tager 12
minutter. Man kan vælge at blive siddende i sin bil, eller køre om bord via en rampe, der snor sig fra land til
dækket på færgen.
Rederiet Færgen gør meget for at hjælpe alle til at få
den bedst mulige rejseoplevelse. Hvis man ringer 48
timer forud for sin rejse, kan man bestille gratis hjælp.
Færgen stiller mandskab til rådighed både på havnen
og på færgen, og en ledsager rejser gratis ved visning
af ledsagerkort.

Unikke oplevelser i Vadehavet
Fanø byder på helt unikke oplevelser for kørestols36 • HANDICAP NYT 4 - 2015

brugere. Sæl- og østerssafari er bare to af dem. Fanøs
turistorganisation Visit Fanø har investeret i terrænkørestole, også kaldet ’ballonhjul’, som gør det muligt for
mennesker med handicap at komme med på tur langt
ud i Vadehavet.
Direktør i Visit Fanø Poul Therkelsen fortæller:
”Vi har et ønske om, at Fanøs flotte natur skal være
tilgængelig for alle. Derfor har vi valgt, at ballonhjulene kan benyttes gratis af alle med handicap, der
besøger øen. Det kræver et glidebræt og to stærke
mænd eller en lift at få personen over i stolen, men da
safarierne er meget populære, er der altid nogen, der
kan give en hånd med,” siger han og tilføjer, at de terrængående kørestole kan lånes af både Visit Fanø og
Fanø Sport & Event.
Derudover har Færgen sponseret to trailere, som
mennesker med handicap kan låne gratis til at sætte
bag på deres egne biler og på den måde tage ballonhjulsstolene med rundt på hele Fanø.

Blandt hundredvis af sæler
På Fanø kan man komme på sæl- og østerssafari. Det
prøvede vi. Jesper Voss fra Fanø Sport & Event tilbyder
udflugterne og tager turisterne sikkert og langt ud i
det tilbagetrukne Vadehav, hvor man kan se, at der kun
få timer forinden har været vand, og hvor tusindvis af
sandorme har efterladt små pølser af sand.
”Det sker, fordi vandet forsvinder, og så graver ormene sig ned i sandet. De filtrerer organismerne, der
lever i sandet og udskiller derefter det reneste sand

Lennart Nielsen (tv) har lånt ”ballonhjulene”, som
sagtens kan tåle vand. Han lytter til Jesper Voss.

Jesper Voss viser hvordan man åbner østers og griller dem.

via deres afføring,” forklarer Jesper Voss. Sandormeekskrementer, muslinger, sand og vandrester ses overalt
på den kilometerlange gåtur ud til det sted, hvor vi oplever mange hundrede sæler, der ligger og slikker sol.
Jesper Voss forklarer, hvordan Vadehavet fungerer
med en ca. seks timers tidevandscyklus, og om hvordan
Fanøs sydspids har rykket sig tyve kilometer tilbage
gennem de seneste tyve år. Det er tydeligt, at Jesper
Voss elsker sit arbejde, og han viser stolt sin ø frem.

Seværdig og smuk ø

Østers i overflod
Det er også Jesper Voss, der dagen efter står for østerssafari, turen går cirka to kilometer ud i Vadehavet, men
ca. 50 meter fra vandkanten begynder sandunderlaget
at blive mere ujævnt, og ved nærmere eftersyn kan
man se, at der blandt tang og sand ligger hundredevis
af østers i både store og små afskygninger. Det er et
imponerende syn.
Jesper Voss siger, at vi må tage så mange, som vi kan
spise, så længe de ikke går til spilde. Østers kan holde
sig friske i fem dage, hvis de ligger køligt, så man kan
sagtens tage lidt med hjem.
Da spandene er fyldt op med østers, går turen tilbage til stranden. Jesper Voss har et lille sted bag en
klit, hvor han har bord, grill, oste og hvidvin klar. Han
forklarer, hvordan man åbner dem med de små østersknive, han deler rundt, og så får alle lov til at smage på
en friskåbnet østers. Jesper Voss lægger de mange indfangede østers på grillen, hvor han gratinerer dem med
urtesmør og parmesanost. En helt igennem fantastisk
smagsoplevelse.
Turene, han laver, koster mellem 100 og 150 kroner
pr. voksen.

Fanø er kendt for sine lange brede strande og har som
det eneste sted i Danmark et busstoppested, der ligger midt på stranden. Fanø er også en af de eneste øer,
hvor alle køretøjer må køre på stranden, så man kan
tage sin handicapbil med næsten helt ned til vandet.
Sandet er utroligt hårdt, så selv en kørestol kan færdes
i sandet.
Der er mange ting at se på Fanø. Mellem Nordby og
Sønderho findes en skovlegeplads, der er åben og gratis for alle, og hvor der er handicaptoiletter.
Hvis man kører et lille stykke ud af Nordby, kan man
finde udkigsposten Kikkebjerget. Man kan nemt komme op i sin kørestol, da der er asfalt næsten hele vejen. Her får man et flot udsyn over det meste af Fanø.

Fanø som handicap-destination
Fanøs byer er helt unikke. Her er mange smukke, gamle
og utroligt velholdte huse og gader. Selv om der ligger
brosten i gaderne, er der lagt flade sten, så man let kan
komme rundt med kørestol. Byerne summer af liv og
specialbutikker, og mange af butikkerne har ramper eller andre løsninger, der gør det muligt for gangbesværede og kørestolsbrugere at komme ind. I Sønderho findes der handicapegnede ferieboliger fx Brinch Hjem,
som har elevationssenge, stålift med mere. Ligeledes
er der flere tilgængelige restauranter på øen.
Har man spørgsmål til handicapvenligheden på Fanø,
kan man altid kontakte Visit Fanø. ■
Nana Rytter Nielsen er journalist og handicaphjælper.
Du kan læse mere om turen og se billeder på Lennart
Nielsens hjemmeside www.handimand.com
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