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Referat fra møde i Grønt Råd Fanø den 26. oktober 2017, kl.19,00.

Til stede:
 Kristine Kaas Krog KKK – Udvalgsformand ENT
 Britt Schack Hansen BSH – Natur og miljø
 Kim Fischer KF – DOF Dansk Ornitologisk Forening
 Per Egetoft PE – Landbrugserhverv
 Bjarne Hansted BH – Jagt
 Karsten Schmidt KS – Friluftsrådet
 Karen Jeppesen KJ – LAG Lokal Aktions Gruppe
 Hans Fischer-Nielsen HFN – Sønderho Strandejerforening
 Søren Rask Jessen SRJ - Naturstyrelsen

Ikke til stede:
 Poul Therkelsen

Fanø Kommune:
Jacob Bay JB
Marco Brodde MB 

Afbud:
Anette Nicolaisen AN - Grundejerforeninger
Birgitte Schack Rasmussen – Kulturarv (museer)
John Nielsen JN – Sejlads/kajak
Jacob Coln JC – Fanø Kommune

Sekretær: Jacob Bay JB

1. Godkendelse af referat fra mødet den 14. juni 2017
Godkendt.

2. Bestyrelsen for Sønderho gamle fuglekøje v/Hans Fischer-Nielsen ønsker 
en drøftelse af, at der bliver udlagt afslået lyng på lodsejervejen til 
fuglekøjen i forbindelse med en renovering af vejen.

Grønt Råd ser positivt på projektet med at gøre lodsejervejen farbar ved bl.a. 
at udlægge afslået lyng. Man anbefaler også, at der ikke skiltes til vejen, men 
derimod informeres via bl.a. visitfanoe.dk overfor handicappede, at man kan få 
en kørselstilladelse til at køre ind til fuglekøjen. Med tilladelse fra samtlige 
lodsejere vil bestyrelsen for fuglekøjen selv kunne administrere færdslen på 
vejen.
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3. Kim Fischer ønsker en drøftelse vedr. øget færdsel på stranden. 
Fremlæggelse af problematik og forslag til at afhjælpe.

Kim Fischer præsenterede problematikken omkring rastefuglene, som bliver forstyrret 
af færdsel på stranden specielt i august og september. Ved en vandstand på 1,4 m 
over normal højvandsstand presses fuglene op veststranden i området syd for 
buggi/surfområdet. Grundet den forhøjede vandstand presses bilkørsel og anden 
færdsel også sammen i samme område. Derfor opstår der mange uheldige situationer, 
hvor fuglene forstyrres kraftigt. Det drejer om mange fugle. Faktisk udgør bestanden 
her i fugletrækket mere 1 % af den samlede bestand. Derfor er der en international 
forpligtelse for Miljøministeriet til at handle. 
Grønt Råd anbefaler en lokal løsning, hvor der også hensyn til gæsternes sikkerhed 
opsættes flag og information ved en vandstand fra 1,4 meter over daglig højvande. 
Denne flagning skal sættes således at billister mfl. Ikke ”forvilder” sig ned i det 
pågældende område. Grønt Råds anbefaling sendes videre til Fanø Kommune Erhverv, 
natur- og teknikudvalg, som træffer endelig beslutning om en flagløsning. 
Der kan muligvis søges penge fra Nationalpark Vadehavet til finansieringen af tiltaget.

4. Kim Fischer ønsker drøftelse vedr. udbredelse af Spartinagræs. Spartina 
blev udplantet på Søjorden i 1934. Det breder sig meget ud på vadeflader, 
langs stranden og op på strandengene. Det vil sart lukke større områder af, 
hvilket går ud over vandfuglene og græsningsområder.

Vækstspredningen i Spartinagræs langs Fanøs østkyst udgør et stort problem, idet det 
ødelægger de naturtyper, som udgør nogle af de vigtigste habitatområder for en 
række fuglearter på Fanø. 
Spartinagræs er svær at bekæmpe. Der er gjort mange tiltag og lavet mange forsøg. 
En sammenfatning af mulighederne og erfaringer findes i følgende rapport, som kan 
downloades fra Naturstyrelsens hjemmeside:
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Specialet.pdf

Fanø Kommune er opmærksom på problematikken og bedt Esbjerg Kommune som er 
natur- og miljømyndighed om finde en eventuel løsning. 

Grønt Råd var enige om at problematikken ikke kun gælder for Fanø, men er et meget 
omfattende problem for hele Vadehavet. Derfor skal der søges fra relevante parter at 
løfte problematikken op ministeriel niveau ift. det trilaterale samarbejde i Vadehavet.  

5. Kim Fischer ønsker drøftelse vedr. luftledninger fra Halen til Måde. Det er 
nu 30 år siden Vestkraft oplyste, at de havde planer om at jordlægge 
ledningerne. Det er på tide, at der presses på at disse ledninger graves ned, 
da der er stor kollisionsfare for fugle. 

Luftledningerne og de tilhørende master udgør et problem for fuglelivet. 
Ledningsføringen går gennem det internationale fuglebeskyttelsesområde øst for 
Fanø. Fuglene dør en voldsom død ved kollision med ledninger og master. Der er 
forsøgt at appellere til først Vestkraft og sidenhen til de nuværende ejere i Sydenergi 
om få nedgravet ledningen. 

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Specialet.pdf
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Oprindeligt var det faktisk planlagt at ledningen skulle nedgraves. Dette blev ændret 
til masteløsningen i stedet. 
En mulighed er undersøge og yderligere finde dokumentation for problematikken ved 
bl.a. at opsætte webcams på masterne. 
Grønt Råd anbefaler at man i regi af relevante myndigheder går videre med sagen. 
Også for at afklaret om man kan pålægge Sydenergi at nedgrave ledningen. 
Grønt Råd anbefaler at Fanø Kommune går videre med sagen til Esbjerg Kommune for 
at få en drøftelse af hvad der kan gøres.

6. Karsten Schmidt ønsker en status på arbejdet med Code of Conduct. Vi har 
tidligere i rådet talt om udfærdigelse af Code of Conduct.

MB gav en status på Fanø Kommunes eget arbejde med code of conduct. Der pågår 
desuden i regi af de danske nationalparker en proces omkring udarbejdelsen af code 
of conduct. Vedlagt referatet er MBs powerpoint fra sagen.

7. Karsten Schmidt ønsker en drøftelse vedr. engbrandbæger. Der har de 
sidste par år været talt meget om bekæmpelse af Engbrandbæger. Nu er det 
kommet op igen – Er Engbrandbæger en biplante? Oppe i Vestjylland er der 
et stort antal kreaturer der er døde af at spise denne plante. For heste er den 
meget giftig. 
Har Fanø Kommune nogle muligheder ifm bekæmpelsen af denne meget 
giftige plante både på åbne arealer og i sommerhusområderne?

Grønt Råd drøftede problematikken. Fanø Kommune meddelte at man ikke har nogen 
beføjelse til at bekæmpe denne planteart i naturen. På de privatejet arealer er det 
grundejeren, landmanden mv., som selv forestår bekæmpelsen. 
Grønt Råd anbefaler at Fanø Kommune anviser afklip af engbrandbæger, hyben, 
japansk pileurt mv. til forbrænding. Måske i en særskilt container på 
genbrugspladsen. 

8. Næste møde forventes afholdt:
Møderne for 2018 skal iflg. Vedtægterne fastlægges inden 1. januar. Der afholdes 3 
møder om året og de er ofte placeret 1 uge efter møderne i Esbjerg.

Møde i Grønt Råd Esbjerg afholdes:
Vi har endnu ingen information om hvornår der afholdes møder i Grønt Råd Esbjerg i 
2018.

Datoer for kommende møder fremsendes pr. mail svarest muligt.

9. Eventuelt
KKK orienterede fra sidste møde i Grønt Råd Esbjerg.
KS fortalte om hesteturisme og det potentiale Fanø har for at tiltrække disse speciel 
interest turister.


	Random..docx

