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1. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.:  S2021-2044 Dok.nr.: D2021-31862
Åbent

Sagsbehandler: BGSENB
Fraværende: –

Gæster/stedfortrædere: –

Indledning

Godkendelse

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Indstilling

Godkendelse

Beslutning

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra mødet den 23. marts 2021

Sagsnr.:  S2018-16 Dok.nr.: D2021-31863
Åbent

Sagsbehandler: BGSENB
Fraværende: –

Gæster/stedfortrædere: –

Indstilling

Til godkendelse

Beslutning

Referatet godkendes med bemærkning til punkt 3, om at det er forslag til plan 
for udvikling af bæredygtigt Fanø, der blev arbejdet med i arbejdsgruppen. Forslaget 
var allerede godkendt af Byrådet i 2020. 
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Bilagsliste

D2021-21621 Referat fra Grønt Råd Fanø møde den 24 marts 2021

3. Plan for udvikling af et bæredygtigt Fanø

Sagsnr.:  S2018-16 Dok.nr.: D2021-31864
Åbent

Sagsbehandler: BGSENB
Fraværende: –

Gæster/stedfortrædere: –

Indledning

Arbejdsgruppen: Karsten Schmidt, Susanne Winsløv og Dorthe Lodberg ønsker at 
fremlægge kommentarer til 'Plan for udvikling af et bæredygtigt Fanø.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen: Karsten Schmidt, Susanne Winsløv og Dorthe Lodberg har gennem-
gået
"Forslag til 'Plan for udvikling af et bæredygtigt Fanø'" og fremlægger deres kommen-
tarer dertil.
Med vedhæftede filer, vil arbejdsgruppen (Karsten Schmidt, Susanne Winsløw og 
Dorthe Lodberg) give jer mulighed for forberede jer på en drøftelse af arbejdsgrup-
pens “Bæredygtighedsplan - kommentarer”, efter præsentationen på Grønt Råds mø-
de d. 25.8. 
Kommentarerne er udarbejdet på baggrund af vedhæftede “Forslag til Bæredygtig-
hedsplan”, som var vedlagt som bilag til dagsordenen til det virtuelle møde d. 
24.3.21.
 

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Karsten Schmidt, Susanne Winsløv og Dorthe Lodberg fremlægger arbejdsgruppens 
kommentarer til forslag for plan for udvikling af et bæredygtigt Fanø med fokus på 
emnerne cirkulær økonomi, bæredygtig turisme, bæredygtigt byggeri, bæredygtige 
fødevarer, biodiversitet, genbrug og bæredygtig transport. 

Bilagsliste

https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293021-125142433781136?ReadOnly=True


Grønt Råd, den 25-08-2021 kl. 19:00

6

D2021-36906 Bilag til 'Plan for udvikling af et bæredygtigt Fanø'
D2021-36907 Bilag 2. til 'Plan for udvliking af et bæredygtigt Fanø'

4. Orientering omkring turismeudviklingsprojektet fra Poul Therkelsen

Sagsnr.:  S2018-16 Dok.nr.: D2021-31865
Åbent

Sagsbehandler: BGSENB
Fraværende: –

Gæster/stedfortrædere: –

Indledning

Oplæg om vandrerute på Fanø.

Sagsfremstilling

Poul Therkelsen, projektleder ved Destination Vadehavskysten er inviteret til at orien-
tere om turismeudviklingsprojektet ”Big Five/High Five”, hvor der bl.a. skal arbejdes 
med vandreruter og en ø-camino for hver af de 5 Ø-kommuner.
På mødet vil Poul Therkelsen fortælle om projektet og præsentere oplægget til en 
vandrerute på Fanø.
 

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Poul Therkelsen orienterer om Destination Vadehavskystens arbejde med vandreru-
terne. Der er ikke planer om, at vandreruterne skal skiltes, men de kan anvendes som 
GPS rute. Ruterne går på offentlige veje og arealer. Såfremt der er forslag til forbed-
ringer af ruterne tager Poul Therkelsen gerne mod bidrag.
Poul Therkelsen fortæller at der arbejdes for at få en certificeret rute på Fanø. For at 
opnå en certificering kræver det at ruten skal prøvevandres af det tyske vandreinsti-
tut. Certificeringen er vigtig, da udenlandske vandrende bruger de ruter, der er certifi-
cerede og derfor er det interessant at få en rute certificeret. 
 
 
 

Bilagsliste

D2021-29495 Vandrestier bilag 1
D2021-29496 Vandrestier bilag 2 - sløjferute

https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293021-232082308366826?ReadOnly=True
https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293021-232082351557821?ReadOnly=True
https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293021-173145911392815?ReadOnly=True
https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293021-173145951005788?ReadOnly=True
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5. Planer for sæsonen 2022

Sagsnr.:  S2018-16 Dok.nr.: D2021-36722
Åbent

Sagsbehandler: BGSENB
Fraværende: –

Gæster/stedfortrædere: –

Indledning

Planer for sæsonen 2022

Sagsfremstilling

-

Indstilling

Drøftes.

Beslutning

Dagsordenspunktet udgår. 

6. Orientering om Verdensarvs-formidlingsprojektet

Sagsnr.:  S2018-16 Dok.nr.: D2021-31867
Åbent

Sagsbehandler: BGSENB
Fraværende: –

Gæster/stedfortrædere: –

Indledning

Orientering fra forvaltningen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om formidlingselementerne ved de tre nedslagspunkter, der 
pt. arbejdes på at realisere ved henholdsvis Kikkebjerg, Nordby Lystbådehavn og Bør-
sen.

Indstilling
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Til orientering.

Beslutning

Marco Brodde orienterer om verdensarvsformidlingsprojektet. Der er i projektet valgt 
3 lokaliteter til projektet: Sønderho Havn, Nordby Havn og Kikkebjerg. Projektets 
formål er at gøre besøgende gæster opmærksomme på, at der her er noget de skal 
vide om området.
Projektet går ikke ud på at bygge store nye formidlingssteder. Projektet spænder over 
flere kommuner og der er visse kendetegn, der går igen i projektet. ex. er der Plinte 
(kubeformede kasser i beton) i stedet for store skilte, der viser information om områ-
det. Ved Sønderho Havn arbejdes der bl.a. med et informationsbord til gæsterne. Pro-
jektet i Sønderho er der, hvor de afventer diverse dispensationer. 
Ved Nordby Havn arbejdes der på et plateau, hvor der kan fortælles historien om 'Ha-
len'. Det bliver et sted hvor havnens brugere kan opholde sig, her arbejdes der 
med plinte, der fortæller historier om dyrene, der findes på stedet. Denne del af pro-
jektet er tættest på realisering.
Kikkebjerg er sidste sted der omfattes af projektet, historien der skal fortælles her om 
naturen som ex. Grådybet og Skallingen, men også Lodsvæsenets historie formidles.
Lodshuset er muret til, men der skal etableres prismehuller i taget, så der kommer lys 
i huset. Kunstner Rene Holm skal skildrer historierne på væggene i Lodshuset. Der 
kommer plinter udenfor huset, der fortæller landskabshistorie og lodshistorie.
Naturstyrelsen har gjort opmærksom på at landskabet oppe på Kikkebjerg er tynds-
lidt, det er derfor skrevet ind i projektet, at der ønskes at lave græsarmering, der sik-
rer området mod slid. Der vil også blive etableret en sliske til barnevogne, der er givet 
en dispensation til denne etablering. 
 

7. Orientering om ynglesæson 2021 ved Kim Fischer

Sagsnr.:  S2018-16 Dok.nr.: D2021-36717
Åbent

Sagsbehandler: BGSENB
Fraværende: –

Gæster/stedfortrædere: –

Indledning

Orientering om ynglesæson 2021 ved Kim Fischer

Sagsfremstilling

Der orienteres om ynglesæson 2021

Indstilling

Til orientering.
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Beslutning

Kim Fischer orienterer om hvor der er sat hegn op for ynglefugle, der gælder bl.a. på 
den nordlige del af øen. Der er sat markeringstråde og skilte op langs med stranden 
syd for boogieområdet. Ved Hønen er der også sat markeringshegn. Den vigtigste er-
faring, der er gjort med hegnene er, at det er en god ide.
Kim Fischer oplever at folk viser forståelse for hegnene. Fuglene samler også erfaring, 
med de områder de kommer i og har de en positiv erfaring med et område kommer 
de igen og igen. Der er et stort antal af de truede fuglearter, der yngler inde i de heg-
nede områder. 
I år har der været ca. 250 par, der ynglede i den nordlige indhegning, optællingen vi-
ser, at der kom ca. 500 unger på vingerne, så det er et meget positivt resultat og 
man kan nærmest kalde det en ynglefabrik. Overordnet set falder de forskellige fug-
learter støt og derfor er det et meget positivt resultat på Fanø og det er et vigtigt bi-
drag til at bevare de sjældne fuglearter.
 

8. Nyt fra Grønt råd Esbjerg

Sagsnr.:  S2018-16 Dok.nr.: D2021-31868
Åbent

Sagsbehandler: BGSENB
Fraværende: –

Gæster/stedfortrædere: –

Indledning

Karen Jeppesen orientere om nyt fra Grønt råd Esbjerg

Sagsfremstilling

Medlemmerne opfordres til at læse referatet på Esbjerg kommunes hjemmeside når 
der forelægger.

Indstilling

Til efterretning.

Beslutning

Der er ikke relevant nyt fra Grønt Råd Esbjerg. 

9. Information fra Grønt råd
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Sagsnr.:  S2018-16 Dok.nr.: D2021-31869
Åbent

Sagsbehandler: BGSENB
Fraværende: –

Gæster/stedfortrædere: –

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Rådet er enige om, at det er en god ide at gøre Grønt Råds referat tilgængeligt på 
kommunens hjemmeside.
Formand Christian Lorenzen oplyser, at Klaus Thomsen fra Mountainbike klub-
ben ønsker at udtræde af Grønt Råd. Formanden opfordrer til, at Rådets medlemmer 
optræder respektfuldt og udviser god takt og tone i drøftelserne i Rådet.
Rådet er enige om at sende en henvendelse til Mountainbike klubben med opfordring 
til at klubben deltager igen, da det er relevant med en så bred repræsentation fra de 
forskellige foreninger som muligt. 

10. Kommende møder

Sagsnr.:  S2018-16 Dok.nr.: D2021-31870
Åbent

Sagsbehandler: BGSENB
Fraværende: –

Gæster/stedfortrædere: –

Indstilling

1. Næste møde forventes afholdt:
13. oktober 2021. Der afholdes 3 møder om året, og de er ofte placeret 1 uge efter 
møderne i Esbjerg.
 
1. Møder i Grønt Råd Esbjerg afholdes:
3. marts 2021, 16. juni 2021 og 6. oktober 2021.

Beslutning

Taget til efterretning.

Samlet bilagsliste

D2021-21621 Referat fra Grønt Råd Fanø møde den 24 marts 2021
D2021-36906 Bilag til 'Plan for udvikling af et bæredygtigt Fanø'

https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293021-125142433781136?ReadOnly=True
https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293021-232082308366826?ReadOnly=True
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D2021-36907 Bilag 2. til 'Plan for udvliking af et bæredygtigt Fanø'
D2021-29495 Vandrestier bilag 1
D2021-29496 Vandrestier bilag 2 - sløjferute

https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293021-232082351557821?ReadOnly=True
https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293021-173145911392815?ReadOnly=True
https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293021-173145951005788?ReadOnly=True
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