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Beslutningsreferat, arbejdsgruppemøde, ”Smart Island – Slow Living”, 
Mandø 
Den 30. maj 2017 fra 13-15. 
 
Mødedeltagere:  

• Morten Andersson, Esbjerg Kommune (formand) 
• Steen Gelsing, Esbjerg Kommune 
• Jesper Larsen, Esbjerg Kommune 
• Henrik Kastrupsen, Esbjerg Erhvervsudvikling 
• Birgit Pedersen, Mandø Fællesråd 
• Christina Føns, Esbjerg Kommune 

 
1. Velkomst v. Morten Andersson 
Ingen bemærkninger 
 
2. Præsentation af medlemmerne 
Ingen bemærkninger 
 
3. Orientering om projektet og status v. Christina Føns 

 
 
Naturprojektet: Der blev efterspurgt information om den videre proces i jordfordelingen efter 
vurderingsforretningen. Naturfonden anmoder Sophie/Tove om at udsende information til 
lodsejerudvalget. Orientering om status på lodsejerforhandlingerne er efterfølgende sendt ud 
til lodsejerudvalget: 
 
”Efter vurderingsforretningen d. 6. april har forhandlingerne fokuseret på henvendelser, som 
vedrører salg af hele ejendomme, idet disse ejendomme har krævet en selvstændig vurdering 
af en ejendomsmægler. De pågældende arealerne vil kunne udgøre et samlet, godt 
udgangspunkt for det ønskede projekt. Det har derfor været naturligt at starte her. Når 
forhandlingerne med disse er afsluttet, vil de lodsejere, der har arealer, som vil kunne forøge 
det samlede projektareal - eller som kan være interessant i anden sammenhæng, f.eks. som 
erstatningsjord, blive kontaktet. Det kan også være en mulighed, at der bliver flere 
projektområder på Mandø.  
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Der er ikke lagt en plan for, hvornår andre lodsejere vil blive kontaktet men alle, der ønsker at 
indgå i en dialog om køb/salg i jordfordelingen, er altid meget velkomne til at kontakte Sophie 
og Tove. 
 
Alle, der kan være interesseret i erstatningsjord på fastlandet, må meget gerne selv holde øje 
med interessante arealer - så jordfordelingen har det som udgangspunkt i en evt. fremtidig 
forhandling. Derudover har en række lodsejere henvendt sig efter annonceringen af 
jordfordelingen i avisen, idet de har arealer, de ønsker at sælge. Hvis sådanne arealer er 
interessante for lodsejere på Mandø, vil disse arealer indgå i dialogerne, hvor 
erstatningsarealer efter lodsejerønske er relevant. 
 
Er der i øvrigt spørgsmål, kommentarer eller ønsker til jordfordelingen må lodsejerne meget 
gerne rette henvendelse til Sophie og Tove”. 
 
Ovenstående information er efterfølgende suppleret med en ekstra mail til lodsejerudvalget: 
”… hvis fonden erhverver arealer eller hele ejendomme undervejs i jordfordelingsprocessen, så 
er fonden indstillet på, at disse arealer kan indgå i den videre jordfordeling. Der er således 
mulighed for, at andre lodsejere kan byde ind på arealerne med ønske om køb eller bytte. 
Fonden vil tage stilling til de ønsker der kommer, men vi kan naturligvis ikke love, at ønsker 
kan opfyldes. 
 
Det er fortsat ambitionen, at komme rundt til alle lodsejere i jordfordelingen, sådan at alle får 
mulighed for at byde ind med ønsker til køb, salg eller bytte. Fonden vil være åben for dette i 
hele processen frem til efteråret”.	  
 
Erhvervsudvikling: styrkelse af det eksisterende erhverv, både ift. landbrug og turisme. 
Mht. til økonomi, så har projektet med naturfonden betydet, at Esbjerg Kommune og 
Naturstyrelsen har forpligtet sig til at afsætte midler til yderligere tiltag. Derudover kan både 
Jesper Larsen og Morten fra LAG Småøerne arbejde for at rejse yderligere økonomiske midler.  
Hele infrastrukturen ligger hos erhvervsgruppen, da det handler om kommunikation og 
formidling til turister. 
 
Smart Island: handler primært om det, der ligger indenfor byen.  
Dog kan man godt komme med ønsker fx i forhold til velkomstcenter, hvis man tænker at en 
bestemt placering er god ift. bymidten.  
Der er indgået aftale med Stofa/SE om etablering af fibernet til øen. 
Der afventes svar fra Ø-puljen om de resterende midler til etablering af lagerbygning ved 
Vester Vedsted. Svar forventes medio juli. 
 
4. Opgaver i arbejdsgruppen v. Morten Andersson 

-‐ Plan for bymidten 
-‐ Gøre det attraktivt at bo på Mandø 
-‐ Formidling af Mandøs historie 

 
5. Foreløbige input til opgaver 

-‐ Måske kunne man kalde holdepladsen i bymidten for noget andet end velkomstcenter. 
Det kunne evt. kombineres med boliger til sæsonarbejderne.  

-‐ Er det lovligt at sætte blomsterkummer op i kanten af fx Brugsens jord? 
-‐ Alle biler (som ikke har ærinde til konkrete adresser) skal gerne parkeres udenfor byen, 

også privatbiler.  
-‐ Parkeringsareal for traktorbusser bør ligge tæt på byen, for at sikre, at folk ”tør” gå ind 

i fx Brugsen, museet og cafeer på trods af begrænset tid på øen.  
-‐ Der blev peget på eksisterende bygning, som umiddelbart værende velegnet 
-‐ Fordelen ved at lægge ankomstpladsen lige bagved byen, til højre for campingpladsen 

er, at der allerede er en eksisterende bygning. 
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-‐ Man vil gerne have frigivet Vestervej og Mandø Bygade for tung trafik.  
-‐ Derudover vil man gerne have hævet vejen en lille smule fra museet til Midtvej og op til 

KlithusMandø – bl.a. ud for den nye legeplads, så børn sikrere kan løbe over vejen fra 
Brugsen. 

-‐ Måske er det en mulighed at lave byfornyelsesprojekt, herunder oprydning (Jesper 
fortæller at byfornyelsesmidler er ved at blive faset ud). 

-‐ Hvert år til Sankt Hans-arrangement har de en forskønnelsespris.  
-‐ Hastighedsbegrænsning? Må turistbusserne køre ind? Og hvad med dem i almindelige 

biler, som skal handle i Brugsen? 
-‐ Parkeringsbegrænsning foran Brugsen indtil man får lavet en ny parkeringsmulighed? 
-‐ Jesper kontakter Nyord For at høre, hvad de har gjort med parkering 
-‐ Hotspots? Kun relevante hvis der er dårlig 3G eller 4G dækning. 
-‐ Fælles kompostering og madaffaldsindsamling? Det er svært for sommerhusejerne at 

bortskaffe deres affald på ansvarlig vis ellers, hvis de kun er der en weekend ad 
gangen. Evt. ved siden af papir- og glascontainere ved Brugsen	  
	  

Beslutninger 
-‐ Jesper kontakter Nyord for erfaringer med trafik på øen (svar vedlagt som bilag). 
-‐ Jesper kontakter Benny og Karin for at høre om blomsterkumme-ideen. 
-‐ Birgit skitserer et forslag til vej øst om byen fra Nytoftevej til Sdr. Strandvej ad 

Nedenom.  
-‐ Birgit og Steen producerer en skrivelse om, hvorfor det er en god ide at have et bynært 

velkomstcenter, som de andre arbejdsgrupper kan få. Det gør de inden det næste 
møde. 

-‐ Morten undersøger ift. parkerings- og hastighedsbegrænsning. 
 
6. Næste møde 
 
Næste møde bliver efter sommerferien. 


