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1 Indledning 

Den almennyttige institution ”Fonden for det naturhistoriske formidlingssted 

LYCIUM”, der er under stiftelse (herefter ”Den Almennyttige Fond”), ønsker at 

etablere et naturhistorisk formidlingssted ”Lycium”, der grænser direkte op til 

centerområdet Fanø Vesterhavsbad på Fanøs vestkyst. Lycium skal formidle 

naturhistorien for området, hvor Lycium bliver placeret, det vil sige Fanøs 

opståen og udvikling som barriere-ø beliggende i Vadehavet1.  

Som led i planlægningen af byggeprojektet og myndighedsbehandlingen af 

Lycium har Den Almennyttige Fond anmodet COWI om at udarbejde en 

Foreløbig Projektbeskrivelse for Lycium ligesom Den Almennyttige Fond har 

udarbejdet en Vision for Lycium. 

Den Foreløbige Projektbeskrivelse for Lycium (inkl. bilag 1-6) af 29. marts 

2022 og Visionen for Lycium (inkl. bilag 1-3) af april 2021 kan begge findes på 

Fanøs kommune hjemmeside: 

https://www.fanoe.dk/kommunen/projekter/lycium.     

Det følgende er en sammenfatning af den Foreløbige Projektbeskrivelse for 

Lycium og Visionen for Lycium med særligt fokus på de oftest stillede 

spørgsmål. For mere detaljeret information henvises i det hele til de fulde 

versioner af den Foreløbige Projektbeskrivelse og Visionen for Lycium.  

2 Hvad er baggrunden for Lycium?  

Fanø er den nordligste af barriereøerne, som udgør forudsætningen for 

Vadehavet. Vadehavet strækker sig langs den dansk-tysk-hollandske kyst i et 

stykke natur, der er udpeget til UNESCO Verdensnaturarv. 

Lycium skal være en port til Nationalpark Vadehavet og verdensnaturarven. 

Nationalparkens øvrige vigtige formidlingssteder Vadehavscentret, Tirpitz, og 

Fiskeri- og Søfartsmuseet formidler trækfuglene, den krigshistoriske tid, og den 

maritime natur og kulturarv. Lycium fuldender billedet i beskrivelsen af 

barriereøernes udvikling fra istiden, og hvor den geologiske tid møder samtiden i 

et af verdens mest dynamiske og produktive naturområder. 

Den naturhistoriske formidling skal give indblik i dannelsen af Vadehavet, den 

særlige geologi, vadehavsnaturen og klimaet. Den skal anskueliggøre, hvordan 

Fanø bliver skabt af bølger, tidevand og stormfloder, vind og vejr. 

Lycium bliver et naturhistorisk formidlingssted af væsentlig samfundsmæssig 

 

 

 

 
1 Vadehavet er optaget på UNESCO’s liste over Verdensnaturarv 

https://www.fanoe.dk/kommunen/projekter/lycium
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interesse. Besøgende vil her blive klogere på den dynamiske barriere-ø natur. Et 

besøg på Lycium skal være både oplysende og give besøgende ejerskab til vores 

fælles barriere-ø natur. Det er afgørende for et sådant naturformidlingssted, 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 afgørende 

for, at formidlingen har succes. 

Lycium skal, som Geoport til Nationalpark Vadehavet, med tiden anvendes af 

uddannelses- og forskningsinstitutioner som udgangspunkt for iagttagelser og 

registreringer af naturforandringer.  

For mere information vedrørende baggrunden for Lycium henvises til den 

Foreløbige Projektbeskrivelse, side 7-9, og Visionen for Lycium side 4-7.  

3 Hvem står bag Lycium?  

Lycium vil blive opført og drevet af Den Almennyttige Fond stiftet alene til dette 

formål. Lycium vil være fondsfinansieret, og der er dermed ingen kommercielle 

interesser bag opførelsen og driften af Lycium. Den Almennyttige Fond vil alene 

have til formål at formidle Fanøs helt enestående naturhistorie og betydning for 

Vadehavet.  

Den Almennyttige Fond er under stiftelse af Lauritz B. Holm-Nielsen, Hans Peter 

Svendler og Steen Lassen.   

Lauritz B. Holm-Nielsen er biolog, botaniker, tidligere rektor på Aarhus Universitet 

samt tidligere formand for Dansk Naturfond, og han bistår projektet med sin 

ekspertviden inden for natur. Lauritz B. Holm-Nielsen er født på Fanø. Hans Peter 

Svendler Nielsen bistår projektet med sin ekspertviden indenfor byggeri som 

medstifter af arkitektfirmaet 3XNielsen og som tidligere direktør i Realdania. 

Steen Lassen, som er initiativtager til Lycium, hvis familie stammer fra Fanø og 

som fortsat har en stærk tilknytning til Fanø og specielt Fanø Vesterhavsbad. Det 

er Fanø Vesterhavsbad A/S, der stiller området, hvor Lycium vil blive placeret, til 

rådighed for Den Almennyttige Fond. Steen Lassen har taget initiativet ene og 

alene på grund af hans kærlighed til stedet og naturen. 

4 Hvor skal Lycium placeres? 

Lycium placeres på matrikel nr. 126a, Rindby By, Nordby, umiddelbart nord for 

Strandvejen, som forbinder Fanø Vesterhavsbad med Nordby. Vejen fortsætter ad 

stranden til vandet samt til Rindby og Sønderho. 
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Lyciums placering er markeret med hvid.  

Lycium placeres direkte op til centerområdet Fanø Vesterhavsbad og til den 

asfalterede vej fra Nordby, busstoppested og den brede strand, som anvendes til 

kørsel og parkering.  

Med denne placering bliver der fra Lycium udsigt til netop den natur, som den 

giver indsigt i: Havet, tidevandet og barriereøen, der rejser sig i sand, slik og 

marsk, og vokser og forandrer sig fra dag til dag. Her kan man fortælle om 

klitternes opståen, og se de konstant nydannede klitrækker - med en ny og rigere 

forståelse - lige udenfor. 
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Visualisering lavet af BIG af udsigten mod syd-vest inde fra Lycium  

Arkitekturen giver en æstetisk oplevelse, der bidrager til at forbinde den 

besøgende med naturen.  

Visualisering lavet af BIG inde fra Lycium  
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Området, hvor Lycium placeres, er et område, der er statisk i modsætning 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 dog uden at Lycium påvirker den dynamiske udvikling af klitterne 

og naturen. Den dynamiske klitudvikling og den statiske natur på det område, 

hvor Lycium placeres, ses på figuren nedenfor.  

 

 

Historisk udvikling af klitterne ved Lycium fra 2002-2021. Lyciums placering er markeret 
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med rød.  

Lycium placeres dermed det bedste sted i forhold til natur, udsyn og 

infrastruktur. Den Almennyttige Fond råder iøvrigt ikke over andre arealer, og 

Den Almennyttige Fond har derfor ikke mulighed for at vælge en alternativ 

placering. 

Hvis miljøvurderingen af Lycium måtte vise, at der er skadelige påvirkningen af 

beskyttet natur i Natura 2000-området, vil Fonden finansiere erstatningsnatur 

på et af kommunen udvalgt og egnet sted. 

For mere information om Lyciums placering henvises til den Foreløbige 

Projektbeskrivelse, side 10-14, og Visionen for Lycium side 6.   

5 Hvordan er de eksisterende forhold på det område, 

hvor Lycium placeres?  

I tilknytning til området hvor Lycium placeres, findes i dag to bygninger på i alt 

ca. 150 m², en kiosk med terrasse og en bygning med offentlige toiletter. Disse 

bygninger fjernes i forbindelse med opførelsen af Lycium. De offentlige toiletter 

vil blive indbygget i Lycium, og der vil være mulighed for at indrette en café.  

Størstedelen af området, hvor Lycium placeres, ligger indenfor Natura 2000-

området - N89 Vadehavet. På arealet findes habitatnaturtypen grå/grøn klit, som 

er en prioriteret naturtype. Ved besigtigelse er det konstateret, at der på arealet 

også findes hvid klit, som ikke er en prioriteret habitatnaturtype. Begge naturtyper 

er på dette sted i dag udsat for et stort slid, idet stedet ligger ved et trafikalt 

knudepunkt, ligesom mange naturligt ledes hen over arealet fra centerområdet 

Fanø Vesterhavsbad til stranden. 
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Billede af den eksisterende tilstand i det område, hvor Lycium skal placeres taget fra 

stranden 

 

Billede af den eksisterende tilstand i det område, hvor Lycium skal placeres taget fra vejen 

ned til stranden 

Lyciums synlige bygning beslaglægger alene ca. 800 m² af den prioriterede 

naturtype grå/grøn klit og dermed alene ca. 0,01 % af naturtypens samlede areal 

på Fanø samt 0,009 % af naturtypens samlede areal i hele habitatområdet.  

I anlægsfasen vil det midlertidige arbejdsareal omfatte ca. 4.700 m² klitnatur, 

men efter endt arbejde vil klitnaturen omkring bygningen reetableres. Indenfor 

Lycium-området vokser ingen sjældne eller særligt beskyttede plantearter, men 

strandtudsen, som er en bilag IV-art, fouragerer indenfor arealet og særligt på 

den store strandflade nedenfor. Derfor tages der under opførelsen af Lycium 
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særligt hensyn til netop denne art i form af opsat paddehegn.  

For mere information om de eksisterende forhold på området, hvor Lycium 

placeres, henvises til den Foreløbige Projektbeskrivelse, side 26-68.   

6 Hvordan kommer Lycium til at se ud?  

Lyciums arkitektur medfører, at Lycium bliver 'usynlig' i landskabet. Den går i ét 

med klitterne – og den er skabt til formålet af Bjarke Ingels Group (BIG).  

 

Visualisering lavet af BIG af Lycium set fra stranden   

 

Visualisering lavet af BIG af Lycium set fra centerområdet 
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Lycium tilpasses klitområdet og dets omkringliggende terræn. Lycium bygges ind 

i klitområdet, således at kun noget af bygningen er synlig, mens resten er skjult 

under klitterne. Lycium vil i alt udgøre ca. 1.600 m², heraf udgør den synlige del 

af Lycium ca. 1.300 m², som måler 36 m x 36 m.  

Taget udformes i et lag beton, der følger de eksisterende klitter i bløde bølgende 

former, og der kan etableres mulighed for at gå op og nyde udsigten fra taget. 

Her vil blive etableret et hegn, der vil lede besøgende til og fra tagfladen ved den 

asfalterede vej uden, at de besøgende færdes i den omkringliggende natur.  

Bygningens højde varierer på grund af dens bølgende form og er mellem ca. 3,2 

m og 8,1 m. Det højeste punkt på bygningen er ca. 4-5 meter over nuværende 

terræn/landskab, og herfra falder tagets skalkonstruktion ned til terræn.   

For mere information om Lyciums arkitektur og udformning henvises til den 

Foreløbige Projektbeskrivelse, side 10-14, og Visionen for Lycium, side 8-15 og 

side 33-62.   

7 Hvordan vil Lycium formidle naturhistorien?  

Lyciums naturhistoriske formidling er beskrevet i ”Synopsis til naturhistorisk 

formidling” af Jesper Bartholdy, lektor i naturgeografi på Institut for Geografi og 

Geologi, Københavns Universitet. Synopsen findes i Visionen for Lycium, side 

20-32.  

Synopsen beskriver de to hovedemner, formidlingen bygges op omkring;  

1) Landskabets historie og  

2) De dynamiske processer, der indgår i dannelsen af landskab.  

Derudover findes der i synopsen forslag til formidlingsrelaterede ”opstillinger” 

eller lignende, til belysning af emnerne.  

For mere information om formidlingen af naturhistorien henvises til Visionen for 

Lycium, side 20-32.   

8 Hvor mange forventes at besøge Lycium, og hvordan 

forventes det at påvirke færdslen ved Lycium?  

Fanøs turistchef vurderer, at Lycium skønsmæssigt vil kunne trække 10-15.000 

én-dags gæster årligt, og at en mindst ligeså væsentlig besøgsgruppe vil være de 

gæster, der i forvejen ferierer på Fanø og som bruger Lycium som udflugtsmål.  

Besøgende til Lycium kan ankomme til fods, på cykel, i bil eller med offentlig 
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transport med busstop umiddelbart ud for Lycium. Der er bus- og taxaforbindelse 

direkte fra færgehavnen i Nordby, ligesom man kan leje cykler dér. 

Ifølge Fanøs turistchef er der i dag en strøm af både bilister, cyklister og gående 

til og fra stranden i højsæsonen i juli og august. Der er desuden meget trafik på 

stranden, da bilkørsel er tilladt på hele strækningen mellem Fanø Vesterhavsbad 

og Sønderho. Nedkørslen til stranden er derfor et trafikknudepunkt på øen. 

Indenfor en afstand af 150 meter fra Lycium kan der parkere ca. 200 biler. 

På baggrund af feltbesigtigelserne foretaget af COWI er det tydeligt, at der i 

området, hvor Lycium vil blive placeret, i dag er stor færdsel og dermed slid. Dette 

skyldes de gode adgangsforhold fra Strandvejen og tilstedeværelsen af 

toiletbygningen og kiosken samt færdsel fra det bagvedliggende center-

/turistområde. Lige bagved Lycium ligger Feriecenter Vesterhavet/Fanø - Danland 

med en kapacitet på 600 overnattende gæster pr. døgn. I hele Fanø 

Vesterhavsbads-området kan der overnatte omkring 4000 personer pr. døgn.  

Det må antages, at de besøgende til Lycium primært vil være besøgende, der i 

forvejen vil komme til stranden ved Lycium for at bade, vandre langs havet mod 

nord og syd eller lede efter rav mv. og at de i den forbindelse vil aflægge Lycium 

et besøg.  

For mere information om besøgende og færdslen ved Lycium henvises til den 

Foreløbige Projektbeskrivelse, side 14-20 samt bilag 6, der indeholder en 

mailkorrespondance mellem COWI og Fanøs turistchef, Poul Therkelsen.  

9 Hvordan håndteres parkering ved Lycium? 

En-dagsturister vil typisk ikke tage bilen med, men komme med offentlig 

transport, cykel, taxa eller gå fra færgen. Hvis man alene overnatter én gang, vil 

man typisk bo i Fanø Vesterhavsbad, hvor der er rigeligt med 

overnatningsmuligheder på hoteller og ferielejligheder (der kan overnatte omkring 

4.000 personer pr. døgn i Fanø Vesterhavsbad) og med rigelige parkeringspladser 

i tilknytning til ferielejlighederne.  

Strandfladen ud for Fanø Vesterhavsbad har desuden altid været brugt til 

parkering. Brugen af stranden som parkeringsplads har og har haft den meget 

store fordel for naturen, at det ikke er nødvendigt at etablere parkeringspladser 

og gennemkørende veje i klitområdet, som man ser andre steder. Dette er 

også baggrund for, at der ikke er parkeringsmuligheder i baglandet. 

Da stranden er fast og plan er den velegnet til parkering. Ved Fanø Vesterhavsbad 

parkeres langs klitten ud for Lycium samt ved den ca. 800 meter lange grænse, 

der markerer indkørsel forbudt mod nord.  

I forbindelse med opførelsen af Lycium vil alle lovkrav til parkering naturligvis 

blive opfyldt. Der vil på baggrund af det forventede besøgstal blive etableret et 
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passende antal handicap P-pladser lige uden for Lyciums hovedindgang og uden 

for Natura 2000-området. Der vil desuden blive opført cykelparkering ved Lyciums 

hovedindgang.  

For mere information om parkeringsforholdene ved Lycium henvises til den 

Foreløbige Projektbeskrivelse, side 14-20.  

10 Hvordan skal Lycium drives?  

Lycium vil være et rent naturhistorisk formidlingssted, og det vil dermed ikke være 

et center eller et museum. Driften af Lycium vil kunne holdes på et minimum, og 

Lycium vil dermed kunne bære sig selv og ikke være en økonomisk belastning for 

Fanø kommune.  

De praktiske opgaver er Fanø Vesterhavsbad A/S rede til at varetage. Driften vil 

desuden kunne administreres i samarbejde med Vadehavscenteret.  

11 Naboers kig mod Lycium?   

Arkitektfirmaet, BIG, har udarbejdet visualiseringer af naboernes kig mod 

Lycium. Der findes visualiseringer af udsigten både før og efter Lycium 

etableres. Visualiseringerne kan ses i Visionen, side 43-61.  

12 Hvad er beslutningsprocessen?  

Efter afholdelse af en for-offentlighedshøring, herunder borgermødet vedrørende 

Lycium, træffer Fanø Byråd beslutning om, hvorvidt lokalplansarbejdet skal 

igangsættes.  

Parallelt med lokalplanarbejdet skal Lyciums miljø- og naturmæssige 

konsekvenser vurderes. Da anlægget af Lycium indebærer en permanent 

arealinddragelse på ca. 1.300 m² klitnatur indenfor Natura 2000 området - N89 

Vadehavet, forudsætter tilladelse til Lycium, at der foretages en vurdering af 

Lyciums påvirkning af Natura 2000-området. Denne vurdering skal foretages af 

tre forskellige myndigheder, nemlig Fanø Kommune, Esbjerg Kommune og 

Kystdirektoratet i forbindelse med behandling af projektansøgningen efter 

forskellige lovregler.  

Medmindre denne vurdering konkluderer, at Lycium ikke vil medføre en væsentlig 

skadelig påvirkning af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, kan Lycium 

som udgangspunkt ikke tillades2. Det er dog muligt at tillade Lycium, hvis det på 

grundlag af en afvejning af Lyciums positive virkninger for natur og 

 

 

 

 
2 Se habitatbekendtgørelsens § 6 
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naturformidling konkluderes, at disse væsentligt overstiger de begrænsede 

skadelige virkninger på Natura 2000-området, men det vil så yderligere kræve 

kompenserende foranstaltninger for det permanent inddragne areal på ca. 1.300 

m² i form af etablering af grå/grøn klit på et areal på ca. dobbelt størrelse inden 

for Natura 2000-området3. Dette vil fysisk og biologisk være muligt, og Den 

Almennyttige Fond accepterer, som vilkår for tilladelsen, at finansiere og etablere 

en sådan naturgenopretning på et af Fanø Kommune anvist areal.  

Ansøgningen om tilladelse vil blive formuleret på en sådan måde, at det ikke vil 

få præjudicerende virkning for andre byggerier i Natura 2000-område.  

COWI udarbejder på vegne af Den Almennyttige Fond og efter aftale med Fanø 

Kommune udkast til lokalplan og miljøvurdering i overensstemmelse med 

Planlovens § 13, stk. 3 (om bygherrers bistand til planarbejdet), og aflaster 

således kommunen mest muligt. For mere information om den kommende proces 

henvises til den Foreløbige Projektbeskrivelse, side 4 og side 68.   

13 Hvad er den efterfølgende proces?  

Når tilladelserne til Lycium foreligger, vil Den Almennyttige Fond blive stiftet. Den 

endelige udformning af reglerne, herunder sammensætningen af bestyrelsen, for 

Den Almennyttige Fond vil blive udarbejdet i dialog med Fanøs borgere. 

Herudover vil indretningen af den naturhistoriske formidling planlægges 

yderligere med hjælp fra de bedste i Danmark til dette og opførelsen af Lycium 

vil blive påbegyndt. 

 

 

 

 
3 Se habitatbekendtgørelsens § 9 


