
Referat fra møde i Grønt Råd Fanø

Tid: Onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.00

Sted: 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 
John Nielsen
Kim Fischer

Sekretær: Anette Simmelsgaard

Fanø Kommune: Jacob Bay JB
Marco Brodde MB - afbud

Dagsordenspunkter:

1. Godkendelse af referat fra mødet den 7. november 2018
Godkendt

2. Code of conduct siden sidst herunder Kåverbjerget v/ Jacob Bay
Forvaltningen har i samarbejde med et kommunikationsbureau på baggrund af 
Grønt Råds input udarbejdet et oplæg til ENT udvalget for hvordan en samlet 
plan for Code of conduct kunne blive designet og implementeret. 
Arbejdet vil indeholde udviklingen af en designmanual, f.eks. piktogram- og 
skiltedesign, en drejebog for kommunikation, skiltning m.m. Der skal desuden 
udpeges et sted til test af code of conduct, inden det udbredes på øen. 



Formidlingen vil også tilgå de forskellige interessegrupper online og en plakat, 
brochure mv. til øens gæster og lokale borgere. Der søges i øjeblikket 
fondsmidler til projektet. 
Forvaltningen har dog igangsat en test af code of conduct ved Kåverbjerget, 
idet det her var nødvendigt at handle hurtigt, fordi betingelsen for opsætning af 
Kåveren, var at Fanø Kommune skulle beskytte Kåverbjerget. Der er udlagt 
skaller på stierne i stedet for flis og der vil blive opsat pæle med rute pile, 
kortoversigter og formidling. 

3. Orientering vedr. hegning ved græsningsprojekt i Sønderho (indsendt af 
Susanne Winsløw) v/ Jacob Bay
Hvis hegnet flyttes lidt, kan man komme forbi ved bunkeren, uden for hegnet. 
Der er et indkørselforbudtskilt som skal fjernes, idet man alligevel ikke kan køre 
derind. Generelt er der et ønske om at der sikres adgang gennem indhegninger.

4. Forretningsorden til godkendelse (se bilag)
Udkast godkendes, med den tilføjelse at der som fast punkt på dagsorden er et 
punkt om information fra Grønt Råd. 

5. Information fra Grønt Råd
Forvaltningen vil orientere om projektet ved Kåverbjerget. 
Kørsel skal undgås på havbunden og hvordan ser man hvornår man er på 
havbunden. Forvaltningen prøver at se på hvordan dette kan blive formidlet, og 
orientere fra Grønt Råd at emnet er blevet drøftet.

6. Nyt fra Grønt Råd Esbjerg
Esbjerg Kommune har indarbejdet de 17 verdensmål i deres politikker. Ellers 
ikke noget der har særlig interesse for Fanø. 
Esbjerg har projekt med sortering af plastik. 

7. Eventuelt
Oplysning om at der trænger til vedligehold ved Sønderho Strandsø.
Der står 4 skilte med advarsel om høj kant på stranden ved de gamle 
ørreddamme, der bør fjernes. 
Skov- og naturstyrelsen efterlyser om man gerne modtager forslag til 
forbedringer af faciliteterne i skoven (skal udføres i 2020). Der indbydes til idé 
opsamlingsmøder vedr. biodiversitetstiltag (f.eks. græsning og tudseskrab). 
Skovarbejderstaben er reduceret med 50%. Driftsopgaver skal fremover 
udliciteres. 
Kørsel uden for højeste daglige vandstandslinje drøftet (altså på havbunden). 
Tages op i forbindelse med code of conduct. 
Der er et ønske om en kampagne for at undgå hundelorteposer på f.eks. 
marker og stranden. Selve hundelortet formulder efter 14 dage uden pose. Med 
pose tager de flere år før den forsvinder.
Spørgsmål vedr. en gruppe studerendes rapport om grøn transport på Fanø. 
Brugsen har meddelt at de vil opsætte en ladestation. 
Oplysning om den Blog der hedder Fanø Kommune & Nationalparken. 

8. Næste møde: Onsdag den 12.6.2019
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