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Referat fra møde i Grønt Råd Fanø

Tid: Onsdag den 24 marts 2021 kl. 19.00

Sted: Byrådssalen, Mødelokale B, Lifesize mødelokale 1

Medlemmer: Christian Lorenzen CL – Udvalgsformand ENT

Britt Schak Hansen BSH – Natur og miljø

Kim Fischer KF – DOF Dansk Ornitologisk Forening

Klaus Thomsen KT – Fanø MTB klub/Friluftsliv

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

Jens Wohlert JW – Vandsport

Peter Michélsen PM – nedgarnsfiskere og Ren Strand Fanø

Louise Haubjerg Larsen - Overnatningssektor

Inviterede:

Afbud: Hans Fischer-Nielsen HFN – Sønderho Strandejerforening

Fraværende: Per Egetoft PE - Landbrugserhverv

Poul Therkelsen PT – Turisme

Søren Rask Jessen SRJ – Naturstyrelsen

Lone Eriksen LE - Handicaprådet

Sekretær: Lars Bach

Fanø Kommune: Marco Brodde MB
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Dagsordenspunkter:

1. Godkendelse af dagsorden

 Godkendt

2. Godkendelse af referat fra mødet den 3. marts 2020

 Godkendt

3. Turisme – 2020, 2021 og frem.

 Bæredygtighedsplanen blev drøftet.

 Dorthe Lodberg foreslår, at der oprettes en arbejdsgruppe, som kommer 

med input til Bæredygtighedsplanen. Karsten Schmidt vil gerne deltage i 

gruppen.

 Karen Jeppesen gør opmærksom på små videoer om at færdes i naturen: 

Friluftsguide - Vær den bedste gæst:

https://issuu.com/nationalpark_vadehavet/docs/code_of_conduct_06

 Video: Vær den bedste gæst i Danmarks natur:

https://www.youtube.com/watch?v=EfRrMcvs0Ao&t=12s

 Video: Vær den bedste gæst i Danmarks natur - en film for børn:

https://www.youtube.com/watch?v=Xjc56RqhNIY

 Video: Vær den bedste friluftsgudstjeneste i Danmarks Natur:

https://www.youtube.com/watch?v=PqDZpFvTwog

Bilag:
 Fugle-artikel bragt i Politiken den 30. august 2020
 Bæredygtighedsplanen.

Indstilling: Drøftes.

https://issuu.com/nationalpark_vadehavet/docs/code_of_conduct_06
https://www.youtube.com/watch?v=EfRrMcvs0Ao&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=Xjc56RqhNIY
https://www.youtube.com/watch?v=PqDZpFvTwog
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4. Code of Conduct

 Forvaltningen gør opmærksom på at Code og Conduct er en dynamisk 

størrelse - andet end jura.

 ”Code of Conduct” blev drøftet.

 Klaus Thomsen giver udtryk for, at der er en konflikt imellem 

mountainbikerne og andre brugere i naturen. Klaus foreslår, at nogle 

vandrestier ændres til mountainbike spor.

 Louise Haubjerg Larsen giver udtryk for, at der er brug for flere stier til 

mountainbikerne i naturen

 Britt Schak Hansen foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som 

arbejder med stier i naturen. Karsten Schmidt vil gerne deltage i gruppen.

 Marco Brodde informerer om, at Fanø Kommune ser på ændring af skilte, 

som ikke længere er hensigtsmæssigt placeret.

 Forvaltningens notat vedr. ”Cykler i naturen” er vedlagt nedenfor.

Afvejning af flere hensyn 

Naturbeskyttelseslovens regler er udtryk for en afvejning mellem flere hensyn: 

- Hensynet til naturens tålegrænser 

- Hensynet til, hvad ejeren skal tåle 

- Hensynet til publikums adgang til naturen 

Som udgangspunkt skal man kunne cykle (uanset valg af cykeltype) på stier, der er 

egnede til almindelige cykler. 

Fremhævningen oven for viser nemlig at lovgiverne skelner mellem almindelige cykler 

og mountainbikes. Publikums benyttelse af denne ret til cykling er udtryk for den 

belastning, som Folketinget mener, at naturen kan og ejeren skal tåle. Mange 

mountainbike-ryttere mener imidlertid, at mountainbikes er almindelige cykler ved at 

henvise til salgstallene for mountainbikes. Folketingets afvejning mellem hensynene til 

naturen og til ejeren påvirkes imidlertid ikke af salgstal for forskellige cykeltyper. Det 

er derfor stadig belastningen fra anvendelse af almindelige cykler, som Folketinget har 

i tankerne når de formulerer lovgivningen. Nogle mountainbike-ryttere peger 

endvidere på at de har ret til at cykle på bestemte strækninger, fordi de sagtens selv 
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kan cykle på en almindelig cykel på disse strækninger. Men selvom en sportstrænet 

cyklist kan forcere en sti på en almindelig cykel betyder det ikke at cykling er lovlig på 

stien. Hvis det var tilfældet, ville mountainbikes nemlig stort set kunne anvendes på 

alle stier i skovene. Og det er ikke det som Folketinget har ment med loven.

Kør hvor du må 

 I naturen må du kun cykle på veje og stier. 

 Undgå at køre på afmærkede ridestier, vandreruter o.l. uden for 

skovvejene. 

 Kør ikke på fortidsminder, gravhøje, diger og trapper. 

 Kør ikke i private skove fra solnedgang til kl. 6 næste morgen. 

Kør ansvarligt 

 Tilpas din fart, og hold afstand – færdselsloven gælder også i naturen. 

 Cykel sammen – husk hjelm, telefon, 112-app og sygesikringskort. 

 Skån sporet i meget våde perioder, brug kun de robuste spor og 

skovvejene. 

Vis hensyn 

 Kør i roligt tempo, når du møder andre skovgæster. Brug evt. 

ringeklokken i god tid – eller et verbalt ”ding-ding”. 

 Smid ikke dit affald i naturen. 

 Undgå steder, hvor der er mange skovgæster, og værn om dyr og planter.

Indstilling: Drøftes.

5. Strandaktivitetsplanen

 Strandaktivitetsplanen blev drøftet

 Søren Jessens sand passer dårligt ind i Strandaktivitetsplanen, som et 

aktivitetsområde.

 Peter Michelsen siger, at Ren Strand Fanø vil arbejde med at fjerne 

plastik, som ligger dækket af sand.
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 Christian Lorenzen informerer om, at der bliver bygget et nyt offentligt 

toilet ved nedkørslen til stranden på Sønderho Strandvej. Toilettet vil stå 

færdigt sommeren 2021.

 Britt Schak Hansen foreslår, at der monteres kæder på pælene imellem 

Fanø Bad og Søren Jessens Sand for at forhindre bilkørsel på Søren 

Jessens Sand

 Marco Brodde informerer om, at Fanø Kommune vil se på forslaget med 

kæder på pælene ved Søren Jessens Sand. Eventuelle initiativer skal ske 

med Naturstyrelsens tilladelse.

  Marco Brodde informerer om, at Fanø Kommune ser på ændring af skilte, 

som ikke længere er hensigtsmæssigt placeret.

Bilag:
 Strandaktivitetsplanen.

Indstilling: Drøftes.

6. Information fra Grønt Råd

 Karsten Schmidt foreslår, at der sendes et kort resumé fra Grønt Råd 

møderne til Fanø Ugeblad for at informere borgerne på Fanø om arbejdet i 

Grønt Råd.

 Peter Michelsen gør opmærksom på, at det er meget problematisk og 

farligt med nedgarnsfiskeri i ”Boogie området”.

 Klaus Thomsen opfordrer til, at der sendes en anmeldelse til 

Fiskeristyrelsen.

 Peter Michelsen udfærdiger et ”skriv” til Fiskeristyrelsen, som forelægges 

på næste Grønt Råd møde den 23. juni 2021.

7. Nyt referat fra Grønt Råd Esbjerg (ved Karen Jeppesen)

 Karen Jeppesen informerer om et godt møde den 3. marts 2021 og 

opfordrer medlemmerne i Grønt Råd Fanø til at læse referatet på Esbjerg 

kommunes hjemmeside.
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 På mødet blev drøftet invasive arter og prædationsprojektet.

8. Eventuelt

 Punktet udskudt

9. Næste møde forventes afholdt

 23. juni 2021 og 13. oktober 2021

10. Møde i Grønt Råd Esbjerg afholdes

 16. juni 2021 og 6. oktober 2021.

Bilag:
 Artikel, Politiken 30. august 2020
 Bæredygtighedsplan
 Strandaktivitetsplan
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