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Referat møde i Grønt Råd Fanø 

 

Tid:  Mandag den 02. Maj 2022 kl. 16.30 

 

Sted:  Kantinen 

 

Medlemmer: Lasse Harder Schousboe LHS – Udvalgsformand ENT 

  Britt Schak Hansen BSH – Natur og miljø 

  Kim Fischer KF – DOF Dansk Ornitologisk Forening 

  Jens Madsen JM - Landbrugserhverv 

Mikkel Thøgersen MT - Jagt 

  John Nielsen JN – Sejlads/kajak 

  Dorthe Lodberg DL – Grundejerforeninger 

  Susanne Winsløw SW – Kulturarv 

  Karsten Schmidt KS - Friluftsrådet 

  Hans Fischer-Nielsen HFN – Sønderho Strandejerforening 

  Jens Wohlert JW – Vandsport 

   

 

  

Afbud:  Marco Brodde MB, Naturvejleder 

  Christian Fischer CF – Nedgarnsfiskere 

  Søren Rask Jessen SRJ - Naturstyrelsen 

 

Sekretær:  Trine Lyhne TL – Fanø kommune 

 

 

Dagsordenspunkter: 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendes. 

 

2. Hvad er Fanø Kommunes forventninger til samarbejdet i det grønne råd og 

hvilke fokusområder lægger FK vægt på i det kommende samarbejde 

(Friluftsrådet) 

 

Der orienteres om den nye forretningsorden for grønt råd, der er vedtaget i ENT-

udvalget i februar, forretningsorden sendes ud til orientering til medlemmerne. 

  

Fra flere medlemmer efterspørges, der inddragelse i kommunens arbejde.  

Rådets møder kan mere hensigtsmæssigt passe ind i kommunens arbejde i stedet 

for Esbjergs Grønt råd.  

 

Der mangler repræsentation fra turisterhvervet.  

Der en fejl på hjemmesiden vedr. boligforeningsrepræsentation.  
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Fanø Kommune orienterer om de kommende arbejdsopgaver for grønt råd: 

lokalplaner, natur- og friluftslivsplan, infrastrukturplan, klimatilpasningsplan og 

byudviklingsplan.  

 

Rådet beslutter at der fremadrettet udsendes et beslutningsreferat med frist for 

bemærkninger på 8. dage. 

 

 

3. Orientering om affaldsindsamling på Fanø d. 3. april og debat om fremtidige 

årlige fælles affaldsindsamling på Fanø – Ren Ø dag i 2023 (Oplæg DN Fanø og 

Ren Strand Fanø) (DN Fanø) 

DN Fanø og Ren Strand Fanø orienterer om indsamlingsdagen. Dagen var en 

succes med ca. 100 deltagere, der fik indsamlet 560 kg på 3 timer. Der er 

behov for en årlig indsamlingsdag om foråret, hvor kommunen, herunder 

skolen også deltager. Ren Strand vil gerne arbejde på at få en årlig dag i det 

tidlige april.  

Punktet medtages på grundejerforeningernes fælles møde.  

Der er et ønske fra arrangørerne om at kommunen koordinerer dagen. 

Kommunen kan ikke løfte den koordinerende opgave, idet kommunen har 

begrænsede ressourcer. 

Der stilles forslag om at den koordinerende opgave kunne ligge hos 

overnatningssektoren. Hvis man giver overnatningssektoren opgaven på skift, 

så de skiftes til at håndtere planlægningen.  

Grønt råd nedsætter en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med Ren Ø dag, 

i gruppen deltager Ren Strand Fanø samt DN Fanø.  

 

4. Orientering og debat om udarbejdelse af ny lokalplan for sommerhusområderne 

(Fanø Kommune) (DN Fanø) 

 

Forvaltningen vil gerne have igangsat en lokalplan for sommerhusområderne. Der 

skal først lægges en sag op i Økonomi- og planudvalget inden arbejdet kan 

påbegyndes. Lokalplan bør udarbejdes i samarbejde med Grønt Råd. Opgaven skal 

tilskæres i forhold til hvor mange områder, planen skal indeholde.  

 

Forvaltningen har et ønske om at DN Fanø og grundejerforeningerne deltager i en 

arbejdsgruppen.  

 

 

 

5. Debat om udkast Natura 2000 plan for Fanø 2022-2027 (Udkast er i høring i 

perioden 21/2-25/5) (DN Fanø) 
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Jagtforeningen oplever, at der er mange områder hvor der mangler naturpleje 

særligt ved Fanø Syd fredningsområdet.  

 

Ornitologisk forening har kigget nærmere på natura2000 planen og har for plan at 

komme med et høringssvar. Man har nu lavet en fælles målsætning for Vadehavet, 

der ikke tilgodeser og forpligtiger de enkelte områder i planen. Foreningen er 

bekymret for at den fællesmålsætning ikke forpligtiger kommunerne i samme grad 

som tidligere.  

 

Flere medlemmer påpeger at Spartina er i kraftig udvikling og at dette bør være et 

fokus fra Miljømyndigheden i forhold til kommende naturplejeplan.  

 

Der orienteres fra strandejerforeningen om, at der er kommet slam ind i Sønderho 

området i februar, det er hele østsiden af Fanø. Ålegræsset, der var begyndt at 

komme i albuebugt, er forsvundet igen. Esbjerg Kommune er orienteret og der er 

blevet sendt prøvesvar til dem.  

 

Grønt råd drøfter sælerne, herunder om det være hensigtsmæssigt at udbyderne 

af sælture skal certificeres i forhold til at kunne udbyde sælture. 

 

 

 

6. Nyt fra Grønt Råd Esbjerg 

 

Intet nyt fra Grønt Råd Esbjerg.  

 

7.  Eventuelt 

 

Grundejerforeningsrepræsentanten orienterer om arbejdet med 

klimatilpasningsplanen.  

 

18.5 kl. 19-21 afholdes der debat møde om klima med Jesper Theilgaard, DN Fanø og 

Fanø Kommune på Fanø Skole. Det er FOF Vest, der står for billetsalget 

 

30.5 afholdes der infomøde om borgerberedskab kl. 17.30- 20.30 på skolen, hvor 

beredskabet, beredskabsforbundet, politi og kommune er vært.  Beredskabsforbundet 

byder ved samme lejlighed på aftensmad.  

 

7.6 afholdes der DK2020 klimatopmøde på skolen kl. 18-21.  

 

Susanne Østerlund orientere om at det før i tiden har været en tradition, at vi som 

sidste punkt på dagsordenen overvejer, om nogle af dagens diskussioner skal 

offentliggøres som en lille notits i Fanø Ugeblad. F.eks. synes jeg, at det er lidt vigtigt, 

at vi holder fast i på sigt at tilrettelægge møderne efter det politiske arbejde, som vi 

gerne vil have indflydelse på, fremfor efter mødedatoerne i Grønt Råd Esbjerg. 

 

Næste møde forventes afholdt: 

 

mandag den 22. august 2022. 


