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Til Elias Ole Tetens Lund
 
Tak for din henvendelse med forslag om etablering af ophæng eller leje for fresnel-lanternen og 
etablering af det oprindelige lys ved Lyngvig fyr.
 
Farvandsvæsenet mission er at sikre sejladsen og dermed tilgodese de behov, som de søfarende har. 
Farvandsvæsenet ser løbende på, hvorledes vores resurser anvendes bedst muligt til gavn for 
sejladssikkerheden. Det har vi også gjort i denne sag, og skibsfartens navigatoriske behov opfyldes 
med den valgte løsning. 
 
Selvom Farvandsvæsenet har stor forståelse for ønsket om at bevare fyrets oprindelige 
lyskarakteristika, er vurderingen dog, at en sådan løsning er forbundet med væsentlige 
ekstraomkostninger i forhold til den valgte løsning.
 
MED VENLIG HILSEN / BEST REGARDS 
  
  
Christian Kopp Pedersen 
Sektionsleder afmærkningssektionen/
Souschef afdeling Drift og Beredskab  
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I forbindelse med den nye regerings tiltræden er det besluttet, at Farvandsvæsenet nedlægges og splittes op 
mellem fire forskellige ministerier. Læs mere på Farvandsvæsenets hjemmeside: 
http://frv.dk/Seneste_nyt/Nyheder/Data/Pages/FRVnedlaegges.aspx
 
The new Danish government has decided to close the Danish Maritime Safety Administration and transfer 
responsibility for some of its activities from the Ministry of Defence to other ministries. Read more: 
http://frv.dk/en/About_us/Contact/Pages/DaMSAclosing.aspx
 
Fra: Elias Ole Tetens Lund [mailto:otel@mail.dk]  
Sendt: 26. oktober 2011 16:22 
Til: Rune Larsen 
Emne: Re: Ændring af fyrlyset på Lyngvig Fyr
 
Til Rune Larsen 
 
Vi er klar over, at kviksølvet skal fjernes - det løb er kørt. 
Men vi er interesseret i, at der etableres et nyt ophæng eller leje for fresnel-lanternen, 
så det oprindelige lys kan genskabes. Det er dette cirklende lys med den oprindelige  
karakteristik, vi ønsker genetableret. 
 
se venligst netsiden  http://www.kotel.dk/LyngvigFyr/ 
 
Venlig hilsen 
 
Elias Ole Tetens Lund 
mobil: 2339 9812 
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----- Original meddelelse -----
Fra: Rune Larsen <RLA@frv.dk> 
Til: otel@mail.dk <otel@mail.dk> 
Dato: Ons, 26. okt 2011 08:53 
Emne: Ændring af fyrlyset på Lyngvig Fyr

Til Elias Ole Tetens Lund
 
Sagsnr.: 2011-013044
 
Vedr. Ændring af fyrlyset på Lyngvig fyr
Den 24. oktober 2011 kontaktede du Farvandsvæsenet på grund af det ændrede fyrlys på Lyngvig 
Fyr.  
 
Farvandsvæsenet må ikke længere anvende kviksølv 
Lyngvig fyr er et af de i alt 13 fyr, der anvender kviksølv for at få lampen i fyret til at rotere. 
Arbejdstilsynet kræver, at Farvandsvæsenet fjerner kviksølvet. Det betyder, at vi har været nødt til at 
montere en ny moderne Lysdiodelanterne på Lyngvig fyr. Med den nye lysdiodelanterne kan vi 
desværre ikke opnå den samme lystekniske effekt, som vi kan, når vi anvender kviksølv. 
 
Lyngvig fyr kan ikke undværes 
Lyngvig fyr spiller stadig en rolle for skibene og bidrager til at øge sejladssikkerheden. Derfor har vi 
været nødt til at fastholde, at der er lys i fyret. Og med den eksisterende lysteknik og uden brug af 
kviksølv, er det den bedste løsning, vi kan tilbyde.
 
For at bevare fyrets autencitet, har vi kun fjernet kviksølvet, mens det gamle fyrudstyr bibeholdes af 
kulturhistoriske grunde.
 
Hvis du har flere spørgsmål til årsagerne for ændringen, er du velkommen til at vende tilbage.
 
 
 
 MED VENLIG HILSEN / BEST REGARDS 
  
  
Rune Larsen
Overstyrmand 
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