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Referat fra møde i Grønt Råd Fanø

Tid: Onsdag den 12. juni 2019 kl. 19.00

Sted: Mødested ved Sønderho Skole, mødet afholdtes efterfølgende i 
Byrådssalen

Medlemmer: Christian Lorenzen CL – Udvalgsformand ENT
Britt Schak Hansen BSH – Natur og miljø
Kim Fischer KF – DOF Dansk Ornitologisk Forening
Per Egetoft PE - Landbrugserhverv
Poul Therkelsen PT – Turisme
Klaus Thomsen KT – Fanø MTB klub
Mikkel Thøgersen - Jagt
John Nielsen JN – Sejlads/kajak
Dorthe Lodberg DL – Grundejerforeninger
Susanne Winsløw SW – Kulturarv
Karsten Schmidt KS - Friluftsrådet
Karen Jeppesen KJ – LAG Lokal Aktions Gruppe
Hans Fischer-Nielsen HFN – Sønderho Strandejerforening
Jens Wohlert JW – Vandsport
Peter Michélsen PM – nedgarnsfiskere og Ren Strand Fanø
Louise Haubjerg Larsen - Overnatningssektor
Søren Rask Jessen SRJ - Naturstyrelsen

Inviterede:

Afbud: Christian Lorenzen CL
Jacob Bay JB

Fraværende: Mikkel Thøgersen
Hans Fischer-Nielsen
Peter Michélsen

Sekretær: Anette Simmelsgaard

Fanø Kommune: Jacob Bay JB
Marco Brodde MB

Dagsordenspunkter:

1. Orientering om Kåverbjergprojektet v/ Jacob Bay og Marco Brodde
Rådet startede med en besigtigelsestur på Kåverbjerget

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
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3. Godkendelse af referat fra mødet den 27. februar 2019
Godkendt

4. Temaer/emner til dagsorden v/ Christian Lorenzen
Det opfordres til at der medsendes en uddybning når der indsendes 
emner/temaer til dagsorden. 

5. Kort orientering om 15. juni Fondens Naturpris v/Christian Lorenzen
Bente og Michael Baun har modtaget 15. juni Fondens Naturpris for deres store 
indsats med naturpleje på Fanø. Bente og Michael Baun deltager i 
græsningsprojekter ligesom Niels Fischer og Fanø Kommune anerkender disse 
indsatser for naturplejen på Fanø.

6. Drøftelse om en henstilling ifm max tomgangskørsel på Fanø v/ Karsten
Forvaltningen undersøger mulighederne for at lave regler for tomgangskørsel.  

7. Kort opfølgning på Friluftsrådets nye struktur v/ Karsten Schmidt
Karsten Schmidt er valgt som kommunekoordinator for Fanø. Der kan oprettes 
temagrupper under Friluftsrådet. 

8. Snarlige indsatser jf. Code of Conduct v/ Dorthe Lodberg
Det er lovligt at gå i klitterne men ridning er forbudt. Man må ikke køre på 
havbunden. Erfaringen er at det bedste er, at forklare hvorfor man ikke må 
køre på havbunden og at ride i klitterne. Det er Naturstyrelsen der er 
myndighed på havbunden, men håndhævelsen ligger ved politiet. Man kan ikke 
se hvornår man er ude på havbunden, særligt i tørre perioder. Der bør findes 
en løsning så man kan se hvor man må køre til på stranden. Kim har uddelt 
mange foldere omkring løse hunde, men det har ingen effekt. Hundeejere kan 
ikke se de ynglende fugle og forstår derfor ikke, at de ikke må lade hunden løbe 
løst. Forvaltningen tager kontakt til landbetjenten omkring hvad der er lovligt 
på stranden. Der er givet særlige tilladelser til kørsel på vaden i forbindelse 
med f.eks. tilsyn af ynglefugle. En enkelt p-plads på Hønevejen kunne være en 
mulighed for at undgå, at bilerne holder og spærrer for f.eks. 
udrykningskøretøjer. 
Forvaltningen overvejer om der skal laves klitdæmpning på klitterne rundt om 
Kåveren. Klitdæmpning kan evt. laves i samarbejde med 
grundejerforeningerne. Klitdæmpning vil kræve afspærring i en periode. 
Drøftelse vedr. uhensigtsmæssig ridning i klitterne i Sønderho. 
Turistkontoret opfordres til at revidere et projekt med bjergbestigning på 5 høje 
klitter. 

9. Information fra Grønt Råd
Forvaltningen vil informere om projektet med Code of Conduct på Kåverbjerget. 
Nationalpark-partnere kan være en god indgang til information om code of 
conduct på Fanø. Der stilles forslag om at indbyde partnerne til et arrangement 
i efteråret hvor der informeres om lokale forhold. 

10.Nyt fra Grønt Råd Esbjerg
Der var et interessant oplæg fra en forsker omkring biodiversitet.
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Man er i Esbjerg i gang med at lave en ny planstrategi og hovedtemaet er 
fortætning i byerne. 
Man afventer vvm-undersøgelsen omkring udvidelsen af Esbjerg Havn. 

11.Eventuelt
Sejlklubben er blevet opfordret til at give kommentarer til udvidelsen af Esbjerg 
Havn. Emnet kan tages op når der foreligger en vvm-redegørelse. 
Sejlklubben er interesseret i at drøfte etablering af et skyllebassin syd for 
lystbådehavnen. Forvaltningen drøfter med John Nielsen, hvorledes der kan 
arbejdes med emnet. 
Indvinding af klæg på Fanø kan også være et tema for Grønt Råd. 
Sejlads omkring Fanø kan være et tema for Grønt Råd. Søren Rask Jessen 
foreslår, at dette emne skal afvente en ny revision af 
Vadehavsbekendtgørelsen. Nationalparken arbejder med code of conduct for 
sejlads i Vadehavet. Evt. kan en fra nationalparken fortælle om dette arbejde i 
Grønt Råd. 
Der er kritik af Fanø Vesterland, idet det er konstateret, at der flyder 
plastikkrus rundt i vandet omkring pladsen. Der var en overfyldt container som 
ikke var afdækket og der var meldt storm. 
Ren ø-dag vil i 2020 blive afholdt hvor Fanø Kommune er tovholder og hvor der 
indbydes interessenter som tidligere. Der opfordres til at ren-ø dag afholdes 
allerede i april af hensyn til ynglefuglene. 
Et tema kan være om Fanø skal være klima- og natur-kommune. 

12.Næste møde: onsdag den 6. november 2019
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