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Ren Strand Fanø på jagt efter 
medlemmer efter ildsjæls død

Nuværende daglig leder af Ren Strand Fanø, Kim Fischer, til venstre, uddelte i weekenden havaffaldsposer til tyske turister. Han håber, at Ren 
Strand Fanø kan vokse til trods for stifter Peter Michélsens død.

På Fanø er det 
næsten blevet en 
folkesport at samle 
affald op på 
stranden. Det 
frivillige projekt Ren 
Strand Fanø har gjort 
lokale og turister 
opmærksomme på 
problemet med 
havaffald, men efter 
stifter Peter 
Michélsens død 
bliver projektet nødt 
til at tænke nyt for at 
overleve og vokse.

Martin Skov Poulsen
maspo@jfmedier.dk

FANØ: Lysstofrør, fjernsyn,
fyldte malerbøtter, nødraket-
ter, balloner og plastik i alle
mulige farver og former.
Mindst 1000 ton affald skyl-
ler hvert år op på strandene
langs den jyske vestkyst.
Mange steder går borgere
selv på stranden og samler af-
fald op. Kommunerne foreta-
ger også oprydning en eller to
gange om året.

Men på Fanø har man si-
den 2017 gået endnu mere ef-
fektivt til værks. Her blev det
frivillige projekt Ren Strand
Fanø skabt med et mål om at
gøre Fanøs strande til de re-
neste i verden gennem daglig
indsamling af affald.

Projektet blev hurtigt en
folkesag blandt lokale og tu-
rister, men med projektets
initiativtager Peter Michél-
sens pludselige død i begyn-
delsen af juli i en alder af kun
48 år ser Ren Strand Fanøs
fremtid uvis ud.

Pengekassen er ved at være
tom, og projektets store driv-
kraft er ikke mere.

-Peter er uerstattelig. Han
lagde liv og sjæl i projektet,
fortæller Kim Fischer, der er
kontaktperson for Ren Strand
Fanøs støtteforening og nu-
værende daglig leder af pro-
jektet.

Fortsætter opsamling
Med stifter Peter Michélsens
død må foreningen bag pro-
jektet tænke i nye baner for at
fastholde aktiviteterne og vi-
dereudvikle projektet.

- Der er stor frivillig og fol-
kelig opbakning, så indsam-
lingen af havaffald på daglig
basis kommer til at fortsætte.
Det kan måske komme til at

Ren Strand Fanøs stifter, Peter Michelsen, lagde mange kræfter i projektet ved siden af sit arbejde som 
strandfoged i Sønderho.

FAKTA
REN STRAND FANØ
Ren Strand Fanø blev stif-

tet i 2017 af Sønderhos nu 
afdøde strandfoged Peter Mi-
chélsen

●

Strandgæster kan få ud-
leveret store havaffaldspo-
ser til indsamling af affald. 
De fyldte poser bliver samlet 
op af Ren Strand Fanøs røde 
pickup truck

●

130 ton havaffald har Ren 
Strand Fanø indsamlet siden 
2017

●

Ren Strand Fanø står 
også for opsporing af affald 
og videndeling om blandt 
andet plastikforurening

●

Støtteforeningen har net-
op oprettet hjemmesiden 
www.renstrandfanø.dk, hvor 
det er muligt at melde sig 
ind i foreningen. Medlem-
skab koster 100 kroner om 
året

●

knibe med at samle de større
ting ind, men der, hvor vi har
den største udfordring er på
alt det, Peter plejede at lave,
siger Kim Fischer og uddyber:

-Han brugte meget tid på
at spore affald. Simpelthen
finde ud af hvor et stykke af-
fald stammer fra. Så kontak-
tede Peter de virksomheder,
der havde smidt affaldet ud
og gjorde dem opmærksom-
me på problemet. Henven-
delserne har fået mange til at
ændre adfærd, så de ikke læn-
gere smider affald i havet, for-
klarer Kim Fischer.

Balloner over Nordsøen
Han nævner et eksempel,
hvor Peter Michélsens tog
kontakt til en engelsk bilfor-
handlerkæde.

- Der driver rigtig mange
brugte balloner op på stran-
den. Nogle af dem har firma-
navne på. Peter tog engang
kontakt til en bilforhandler i
England, der blev chokeret
over at høre, at deres balloner
blev fundet på Fanøs strande.
Den henvendelse fik dem til
at holde op med at bruge bal-
loner, siger Kim Fischer.

Den slags opsøgende arbej-
de er sat på standby efter Pe-
ter Michélsens død.

Midlertidigt, håber Kim Fi-
scher.

-Opsporing er effektivt.
Det er bedre at forhindre ha-

vaffald i at opstå end at ind-
samle det. Men det er tids-
krævende. Vi håber, at vi kan
få ansat en person til arbejdet
eller indgå en samarbejdsaf-
tale eventuelt med Fanø
Kommune. Men vores kasse
er ved at være tom, så lige nu
har vi ikke råd til at fortsætte
den del af projektet, siger
Kim Fischer.

Flere nye medlemmer
Støtteforeningen har været
nødt til at tænke i nye baner
for at sikre rene strande og
opsporing af havaffald også i
fremtiden. Hidtil har støtte-
foreningen fungeret lidt i det
skjulte. Men det er slut nu.
Jagten er gået ind på nye, be-
talende medlemmer, som
skal være med til at sikre pro-
jektet fremover.
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-Vi har fået lavet hjem-
meside og åbnet for direkte
medlemskaber som noget
helt nyt. Det har fungeret i en
uges tid nu. Vi har allerede få-
et 180 medlemmer, men vi
regner med at få mange flere.
Fanø har mange stamgæster,
der ønsker rene strande. Dem
sigter vi efter at få som med-
lemmer, siger Kim Fischer.

Han erkender dog, at det

bliver svært at få så mange
medlemmer, at Ren Strand
Fanø kan fungere som under
Peter Michélsen.

-Men en stor medlemsba-
se viser, at vi er et seriøst pro-
jekt med stor folkelig opbak-
ning. Det gør det nemmere
for os at søge fondsmidler, si-
ger Kim Fischer.

Pengene brugt fra fond
Ren Strand Fanø fik i 2018 en
million kroner af Velux fon-
den. Pengene blev blandt an-
det brugt på en rød pickup
truck, der bliver brugt af pro-
jektets frivillige til at køre
rundt og samle de havaf-
faldsposer op, som strandens
gæster fylder med affald, de
finder på Fanøs 17 kilometer
lange vestvendte strand.

Støtteforeningen holder
generalforsamling for fore-
ningens medlemmer onsdag
11. august. Her vil der blive
mulighed for at lufte idéer til,
hvordan Ren Strand Fanø
fremover bedst kan sikre rene
strande og bekæmpe forure-
ning af havet. Generalforsam-
lingen er tidligere blevet an-
nonceret til 4. august, men er
rykket til 11. august.


