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Referat fra møde i Grønt Råd Fanø den 14. juni 2017, kl.19,00.

Til stede:
 Kristine Kaas Krog KKK – Udvalgsformand ENT
 Kim Fischer KF – DOF Dansk Ornitologisk Forening
 Per Egetoft PE – Landbrugserhverv
 Bjarne Hansted BH – Jagt
 Marianne Keldorff – Grundejerforeninger/boligforeninger
 Karsten Schmidt KS – Friluftsrådet
 Hans Fischer-Nielsen HFN – Sønderho Strandejerforening
 Søren Rask Jessen SRJ - Naturstyrelsen

Ikke til stede:
 Britt Schack Hansen – Natur og miljø
 John Nielsen – Sejlads/Kajak
 Karen Jeppesen - LAG

Fanø Kommune:
Anette Simmelsgaard AS
Marco Brodde MB 
Jacob Coln

Afbud:
Poul Therkelsen PT - Turisme
Anette Nicolaisen – suppleres af Marianne Keldorff
Birgitte Schack Rasmussen BSR - Kulturarv

Sekretær: Forvaltningschef Anette Simmelsgaard AS

1. Godkendelse af referat fra mødet den 15. marts 2017
Godkendt.

2. Grønt Danmarkskort v/Jacob Coln
Orientering om Grønt Danmarkskort blev taget til efterretning. 
Der blev stillet spørgsmål til den udførte naturpleje hvor der er pløjet et stort område 
op og hvorfor der stadig står skovfyr. 

Rydning i skoven, der bør tages hensyn til de fugle der har unger på dette tidspunkt. 
Søren Rask Jessen oplyser at det er nødvendigt for driften at der flises hele tiden. 

3. Forekomst af rotter
Status på situationen blev oplyst. 

4. Skilte v/Anette Simmelsgaard og Jacob Coln
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Orientering om skilte til flink af natur og skilte til legepladsen ved Temposkoven. Der 
efterlyses skilte til digerne i Sønderho med færdsel på digerne forbudt. Evt. i form af 
piktogram. Ligeledes skilte til Kåverbjerget. 

Evt. kan det stå på materiale til turister at digerne ikke må betrædes. Ligeledes 
opfordres der til at lave en venlig henvendelse om at man ikke må gå på digerne. 

5. Orientering fra forvaltningen:
 Status på stiprojekt

Pælebjergstien er færdig, sti ved Engen øst for Nordby er droppet og stien 
gennem Temposkoven bliver færdiglavet inden sommerferien. 

 Præsentation af serviceøkonomistuderende
Renate er startet i praktik den 12.6. og skal være i kommunen i 10 ugers 
praktik. Renate vil have fokus på Nationalpark Vadehavet og implementering og 
involvering ved erhvervslivet. 

 Status på kystfugleforvaltning
Ynglefuglemarkeringen er nu på plads. Kim viste billeder og film fra 
ynglefuglemarkeringen. 

 Afgræsning år 1
          Der er udarbejdet infoskilte til de indhegnede områder som blev fremvist 

på mødet.
Der bliver spurgt til vanding på græsningsområder, der kan søges 
tilladelse ved Esbjerg kommune.

6. Næste møde forventes afholdt:
25. oktober 2017 kl. 19.00

Møde i Grønt Råd Esbjerg afholdes: 7. juni 2017.
Næste møde i Grønt Råd Esbjerg forventes afholdt den 11. oktober 2017

7. Eventuelt
Hans Fischer-Nielsen og Kim Fischer oplyser at der er kommet mange flere turister og 
at mange af disse færdes i naturen og slider på naturen. 
Manglende toiletforhold på stranden blev drøftet. 
Området (de nye klitter) ml. Rindby Strand og Fanø Bad er et interessant område for 
dyreliv og kan evt. blive et nyt kystfugleområde. 
Toiletbygning ønskes ved Sønderho Havn. 
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