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Indkaldelse af idéer og forslag vedr. Lycium

Indkaldelse af idéer og forslag forud for eventuel planlægning af nyt naturhistorisk formidlings-
sted på Fanø.

Høringsperiode fra 4. oktober til 8. november 2022.



Side 2

Indledning Fanø Kommune vil med denne høring i overensstemmelse med planlovens § 23 C 
give borgere, virksomheder og organisationer mulighed for at deltage i debatten, 
inden byrådet tager stilling til, om der skal udarbejdes et plangrundlag, som giver 
mulighed for at etablere og drive et nyt naturhistorisk formidlingssted på Fanø ved 
navn Lycium.

Projektbeskrivelse Fanø Kommune er blevet kontaktet af den almennyttige institution ”Fonden for det 
naturhistoriske formidlingssted LYCIUM” (herefter Den Almennyttige Fond). Den 
Almennyttige Fond er under stiftelse af Lauritz B. Holm-Nielsen, Hans Peter Svend-
ler og Steen Lassen og ønsker at etablere og drive et naturhistorisk formidlingssted 
ved navn Lycium på Fanø. Sammenfattende beskrives projektet af Den Almennytti-
ge Fond som følger:

Lyciums formål er at give indblik i dannelsen af Vadehavet, den særlige geologi, 
vadehavsnaturen og klimaet. Lycium skal anskueliggøre, hvordan Fanø bliver skabt 
af bølger, tidevand og stormfloder, vind og vejr.

Lycium bliver et naturhistorisk formidlingssted af væsentlig samfundsmæssig inter-
esse. Besøgende vil her blive klogere på den dynamiske barriere-ø natur. Et besøg 
på Lycium skal være både oplysende og give besøgende en oplevelse af at være en 
del af vores fælles barriere-ø natur. Det er afgørende for et sådant naturformid-
lingssted, at det ligger i umiddelbar tilknytning til den natur, og de naturkræfter der 
har skabt den særlige natur. Placeringen af Lycium på kanten til naturen er helt af-
gørende for, at formidlingen har succes.

Lycium skal, som Geoport til Nationalpark Vadehavet, med tiden anvendes af ud-
dannelses- og forskningsinstitutioner som udgangspunkt for iagttagelser og regi-
streringer af naturforandringer.

Lyciums økonomi er baseret på 100 % fondsfinansiering. Der er ingen kommercielle 
interesser eller kommunale midler involveret i etableringen og driften. I forbindelse 
med driften kan Fanø Vesterhavsbad A/S påtage sig praktiske opgaver, mens ad-
ministration kan ske i samarbejde med Vadehavscenteret.

Lyciums besøgstal vurderes til årligt at være 10-15.000 en-dags-gæster samt 10-
15.000 gæster, der i forvejen ferierer på Fanø, hvilket vil sige i alt 20-30.000 besø-
gende årligt. Det vurderes, at gæster til formidlingsstedet især vil være dem, der i 
forvejen vil anvende stranden til at bade, samle rav, vandre etc.
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Figur 1 Lyciums placering svarende til 36 x 36 m markeret med hvid.
Kiosk med terrasse og bygning med offentlige toiletter, som fjernes, 
markeret med gult. Offentlige toiletter vil blive indbygget i Lycium, 
café i forbindelse med Lycium vil være en mulighed.

Lyciums placering er valgt, så formidlingsstedet ligger i umiddelbar tilknytning til 
den natur, som Lycium formidler, samt så det ligger direkte op til et centerområde 
og den asfalterede vej fra Nordby til Fanø Vesterhavsbad og den nuværende bus-
holdeplads. Den valgte placering for Lycium er et område, der er statisk i modsæt-
ning til de omkringliggende klitter og natur, som konstant er i dynamisk udvikling. 
Hermed vil placeringen af Lycium muliggøre, at den dynamiske natur kan opleves 
direkte, men uden at Lycium påvirker den dynamiske udvikling af klitterne og natu-
ren. Den Almennyttige Fond råder over den valgte lokalitet (matr.nr. 126a, Rindby 
By, Nordby) sydvest for Fanø Vesterhavsbad.

Naturen i området, hvor Lycium placeres, er som anført statisk i modsætning til de 
omkringliggende klitter, som er i dynamisk udvikling. Størstedelen af formidlings-
stedet vil ligge inden for Natura 2000-området kaldet N89 Vadehavet. Både i an-
lægs- og driftsfasen tages hensyn hertil, og hvis miljøvurderingen viser, at beskyt-
tet natur i Natura 2000-området påvirkes, vil Den Almennyttige Fond finansiere er-
statningsnatur.

Infrastrukturen i området, hvor Lycium placeres, udgøres af Strandvejen, som går 
til Nordby mod øst og til stranden mod sydvest. En-dags-gæster til formidlingsste-
det vil typisk ikke komme i bil, fordi de vil parkere en eventuel bil på parkerings-
pladsen ved Fanøfærgen i Esbjerg, og i stedet ankomme til Lycium til fods, på cy-
kel, med bus eller i taxa. Der er bus- og taxaforbindelse fra færgehavnen i Nordby, 
hvor der også kan lejes cykler. Inden for en afstand af 150 m fra formidlingsstedet 
kan der parkere cirka 200 biler på fast og plan strand. Handicapparkering og cykel-
parkering etableres ved hovedindgangen uden for Natura 2000-området. En kapaci-
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tetsanalyse af trafik- og parkeringsforholdene er under udarbejdelse. Konklusioner 
og eventuelle tiltag vil indgå i den videre planproces, hvis Fanø Kommune beslutter 
at gå videre hermed. Der vil blive mulighed for at kommentere dem i forbindelse 
med den efterfølgende offentlige høring af de udarbejdede planforslag.

Figur 2        Visualisering af udsigt inde fra Lycium mod nordvest udarbejdet af BIG.

Lyciums arkitektur er skabt til formålet af Bjarke Ingels Group (BIG), og vægten er 
lagt på forbindelsen til naturen. Bygningen er tegnet, så den går i ét med klitterne. 
Alle cirka 1.600 m² integreres i klitområdet, heraf er cirka 1.300 m² synlige. Taget 
udformes i et lag beton, der følger klitterne i en bølgende form, og muliggør et ud-
sigtspunkt. Bygningen er mellem cirka 3,2 og 8,1 m i højden. Det højeste punkt er 
cirka 4-5 m over nuværende terræn/landskab.

Figur 3 Kik mod lokaliteten i dag. Bil i højre side kommer ad Strandvejen i retning 
mod stranden. Visualisering udarbejdet af BIG.
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Figur 4 Kik mod lokaliteten med Lycium. Bil i højre side kommer ad Strandvejen i 
retning mod stranden. Visualisering udarbejdet af BIG.

Politisk behandling Inden denne høring har byrådet behandlet sagen fire gange:

› 10. december 2018: Byrådet traf principbeslutning om at indgå i det videre arbejde 
med udvikling af ideen om at etablere og drive et nyt naturhistorisk formidlingssted 
på Fanø ved navn Lycium.

› 21. september 2020: Byrådet drøftede sagen igen og vedtog fortsat at støtte udvik-
ling af ideen.

› 17. maj 2021: Byrådet vedtog at igangsætte en høring, når Fanø Kommune havde 
tydeliggjort, skitseret og kommunikeret processen, og Den Almennyttige Fond hav-
de tilrettet projektbeskrivelsen.

› 12. september 2022: Byrådet traf beslutning om at igangsætte høringen.

Vil du læse mere om de fire politiske behandlinger eller videostreame dem, kan du 
finde mødereferater og links på fanoe.dk/politik/dagsordener-og-referater.

Hvad betyder navnet Lycium?

Lycium er den latinske betegnelse for bukketorn. Busken vokser i klitter 
og langs vejene på Fanø og bruges som hæk og læhegn – og til sikring af 
strandbredder og vejskrænter.

Den er karakteristisk for Fanø i mere end en forstand – lige som det nye 
naturhistoriske formidlingssted Lycium vil være det – idet den blev bragt 
hertil af Fanøs sømænd. Busken Lycium stammer oprindeligt fra Kina.

https://fanoe.dk/politik/dagsordener-og-referater/dagsorden-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=c402cd2b-d909-4c1f-877f-02162dca4a80&searchText=f%C3%A6llesskabet%20fan%C3%B8
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Efter høringsfristen den 7. november 2022 vil Fanø Kommune samle de indsendte 
høringssvar og udarbejde et høringsnotat. Al materiale vil blive forelagt for byrådet, 
som på den baggrund vil tage stilling til sagen.

Plangrundlag Det fremgår af Kommuneplan 2021 for Fanø Kommune, som du kan finde på fa-
noe.dk/politik/politikker-planer-og-strategier/kommuneplanstrategi, at der på nu-
værende tidspunkt ikke er planlagt for den valgte lokalitet, det vil sige området 
sydvest for Fanø Vesterhavsbad. Arealet er endvidere beliggende i åbent land.

Hvis byrådet vedtager, at der skal udarbejdes et plangrundlag, som giver mulighed 
for at etablere og drive et nyt naturhistorisk formidlingssted på Fanø ved navn 
Lycium, skal plangrundlaget derfor bestå af følgende dokumenter:

› Tillæg til Fanø Kommuneplan 2021,
› Lokalplan,
› Miljøvurdering efter miljøvurderingsloven samt
› Konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-området og vurde-

ring af påvirkning af EU-beskyttede arter

Planprocessen med udarbejdelse af plangrundlag og de tilhørende offentlige hørin-
ger på minimum 8 uger forventes at strække sig over minimum 12 måneder.

Deltag i debatten Ønsker du at deltage i debatten, kan du indsende et høringssvar. Høringssvaret kan 
omhandle alle emner, som efter din mening har relevans for sagen.

Ønsker du at indsende et høringssvar, kan det ske på flere måder:

1 Som online høringssvar
Se hvordan på fanoe.dk/hoeringer-og-tilladelser/hoeringer/indkaldelse-af-ideer-og-
forslag-vedr-lycium

2 Med digital post
Se hvordan på fanoe.dk/kommunen/kontakt/digital-post

3 Med mail
Send mailen til raadhuset@fanoe.dk og skriv ”Høringssvar – Lycium” i emnefeltet

4 Med brev
Send brevet til Fanø Kommune, Skolevej 5-7, 6720 Fanø og skriv ”Høringssvar – 
Lycium” på kuverten

Vi skal have dit høringssvar senest den 8. november 2022.

Mere information? Ønsker du mere information om Lycium, herunder flere visualiseringer og lignende, 
kan du finde det på fanoe.dk/kommunen/projekter/lycium, herunder:

› Vision for Lycium,
› Sammenfattende beskrivelse af Lycium,
› Foreløbig projektbeskrivelse af Lycium og
› Relevante bilag.

https://fanoe.dk/politik/politikker-planer-og-strategier/kommuneplanstrategi
https://fanoe.dk/politik/politikker-planer-og-strategier/kommuneplanstrategi
https://fanoe.dk/hoeringer-og-tilladelser/hoeringer/indkaldelse-af-ideer-og-forslag-vedr-lycium
https://fanoe.dk/hoeringer-og-tilladelser/hoeringer/indkaldelse-af-ideer-og-forslag-vedr-lycium
https://fanoe.dk/kommunen/kontakt/digital-post
https://fanoe.dk/kommunen/projekter/lycium
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Spørgsmål? Har du spørgsmål om ovenstående, kan du kontakte:

› Projektkoordinator Jacob Bay
Udvikling og Kultur
Telefon: 76 66 06 45
Mail: jkb@fanoe.dk

› Forvaltningschef Trine Lyhne
Teknisk Forvaltning
Telefon: 76 66 06 04
Mail: bgtmtl@fanoe.dk.

Personoplysninger Du skal være opmærksom på, at dit høringssvar er omfattet af offentlighedslovens 
regler, herunder reglerne om aktindsigt. Vedhæfter du et eller flere bilag til dit hø-
ringssvar, betragtes det også som en del af dit høringssvar.

Dit høringssvar vil blive offentligt tilgængeligt på Fanø Kommunes hjemmeside i 
forbindelse med den kommende politiske behandling af sagen. Hvis du indsender 
dit høringssvar via høringsportalen, vil dit høringssvar også blive offentligt tilgæn-
geligt på høringsportalen. Dit høringssvar offentliggøres sammen med dit navn og 
din adresse samt din mailadresse, hvis du sender dit høringssvar med mail. Dit te-
lefonnummer offentliggøres ikke.

Alle høringssvar, som Fanø Kommune modtager, vil indgå i den kommende politiske 
behandling, og alle personoplysninger, som du indsender, vil være tilgængelige for 
de medarbejdere, som arbejder med sagen.

Du kan kontakte Fanø Kommunes databeskyttelsesrådgiver om dine rettigheder i 
henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du finder kontaktoplysningerne på fa-
noe.dk/kommunen/kontakt/behandling-af-personoplysninger, hvor du også kan læ-
se mere om behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Fanø 
Kommune behandler dine personoplysninger på. Du kan finde mere information på 
datatilsynet.dk.

https://fanoe.dk/kommunen/kontakt/behandling-af-personoplysninger
https://fanoe.dk/kommunen/kontakt/behandling-af-personoplysninger
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