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Udviklingsplan for Mandø, ”Smart Island – Slow Living” 
I forbindelse med det årlige møde på Mandø i 2014 med borgmester 
Johnny Søtrup og formand for Teknik & Byggeudvalget Anders Kronborg 
blev det aftalt, at der skal arbejdes med et projekt, der kan udvikle Man-
dø erhvervsmæssigt og øge muligheden for bosætning. 
 
De seneste to år har Esbjerg Kommune i tæt samarbejde med Mandø 
fællesråd arbejdet med udviklingen af en udviklingsplan for Mandø med 
titlen ”Smart Island – Slow Living”.  
 
Visionen for udviklingen af Mandø 
 
Mandø skal udvikles, så øens helt særlige karakteristika udnyttes og op-
leves endnu bedre end i dag. 
 
Mandø, der er en del af Nationalpark Vadehavet, ligger midt i den danske 
del af Vadehavet, som er udpeget til Verdensnaturarv. Livet på Mandø er 
afhængigt af naturen og betinget af de helt specielle vind-, vand- og 
vejrforhold, som påvirker livet på Mandø.  
 
Øen er forbundet med fastlandet gennem de unikke vejadgange (Lå-
ningsvejen og Mandø Ebbevej), der kun er tilgængelige ved lavvande. 
Mandøboerne er forbundet til hinanden mange generationer bagud, og 
her er der mange spændende historier at få fortalt. 
 
På Mandø er der fred og ro, men man behøver ikke være alene, med 
mindre man selv ønsker at være det. Mandøboerne føler sig forbundet 
som én stor familie, hvor alle inviteres til hinandens fester, og hvor alle 
deltager i fællesskabet, f.eks. i forbindelse med hjemstavnsfesten, Skt. 
Høns og Mandø Marathon. Fællesskabet er et attraktiv for tilflyttere men 
også en attraktion for turisterne, som gerne for en stund vil opleve at 
blive en lille del af Mandøs store fællesskab.  
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Karakteristisk for Mandø er den totale stilhed, fuglelivet, naturens nær-
hed og det lidt rå og vindblæste miljø - og sådan skal det blive ved med 
at være.  
 
Med udgangspunkt i den vision, der beskrives i dette notat, er det ønsket 
at: 

• Sælge Mandø på stilheden, de klare nætter uden gadelysets for-
styrrende lys, det rige fugle-/dyreliv og naturens nærhed lige 
udenfor døren 

• Tilvejebringe bedre muligheder for at kunne drive erhverv fra øen, 
herunder udvikle Mandøs landbrug og specialiteterne indenfor lo-
kalt forarbejdede fødevarer  

• Forbedre muligheden for at kunne transportere og servicere øens 
besøgende, både endagsturister men også (og især) flerdagsturi-
ster. 

 
Det er vigtigt for Mandøboerne, at visionen for Mandø ikke blot bliver et 
turismeprojekt, men også et projekt for øens erhvervsliv (specielt land-
bruget), som er en forudsætning for mange af de fastboende. Turismen 
skal udvikles for at sikre de fastboendes eksistensgrundlag – ikke om-
vendt. 

 
Realisering af visionen igennem koncepterne ”Smart Island” og 
”Slow Island” 
Visionen tager afsæt i de to udviklingskoncepter ”Smart Island” og ”Slow 
Island”.  
 
”Smart Island”-begrebet er et EU-støttet udviklingsprogram, som hidtil 
primært er kendt fra mindre øer i Middelhavet. Konkret går det ud på at 
få skabt en samlet digital formidlingsplatform, som samler og formidler 
den pågældende øs tilbud, muligheder og aktiviteter i forhold til turisme 
og erhverv mv., så interesserede får lettere og mere målrettet adgang til 
informationerne. Målet med den koordinerede formidlingsindsats er at 
bidrage til at sikre en økonomisk og erhvervsmæssig udvikling af den 
pågældende ø.  
 
For at kunne kalde Mandø en ”Smart Island” er der en række hovedele-
menter, som skal tages op i udviklingsplanen: 
 

• Trafik 
• Fokus på overnattende turisme 
• Øvrigt erhverv  
• Bevarelse og styrkelse af Mandøs særkender gennem en bevaren-

de planlægning 
 
”Slow Island” begrebet er en aflægger af det internationale Citta Slow 
koncept, der sætter kvalitet, nærvær og gæstfrihed i højsædet. Igennem 
bæredygtig byplanlægning, miljøbevidsthed, sikring af kulturhistorien 
samt bevarelse og udvikling af lokale produkter, kunst og håndværk, 
arbejder citta slow bevægelsen for at værne om lokalsamfundenes sjæl 
og identitet. Ved samtidig at udnytte de moderne løsninger og teknologi-
ske muligheder, skabes ideelle betingelser for det gode liv, hvor man 
tager sig tid og plads til at ”skynde sig langsomt” og være til stede i nu-
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et. ”Slow Island” er bygget over samme koncept. Der findes foreløbig 
kun en Slow Island i verden. 
 
Ambitionen for Mandø er ikke blot at lave best-practice, som kopierer de 
to koncepter, men at lave next-practice, hvor de to koncepter kombine-
res under arbejdstitlen ”Smart Island – Slow Living”. Smarte løsnin-
ger skal bidrage til at udvikle Mandø som en ”Slow Island”. 
 
Smart Island – Slow Living  
Mandøs situation ligner på mange måder den situation Smart Island-
øerne i Middelhavet og Citta Slow-byerne stod i. Man oplever et udfordret 
erhvervsliv og et faldende indbyggertal, men man har mange attraktio-
ner og oplevelsesmuligheder, som man gerne vil formidle videre og ud-
vikle på.  
 
Udviklingen af for eksempel en Smart Island App ændrer ikke i sig selv 
disse forhold. Det er udviklingen og styrkelsen af de faktiske forhold og 
tilbud på Mandø, som skal være med til at samle og styrke øen, som på 
baggrund heraf skal gøre det attraktivt og interessant at besøge, bosætte 
sig eller drive erhverv fra øen. Det er samtænkningen af visionen, de 
overordnede mål og løsningerne for at holde øen levende, der er 
”Smart”.  
 
Under Smart Island – Slow Living bør alle indsatser samles under en fæl-
les platform. En stor del af denne platform er allerede udviklet af Esbjerg 
Erhvervsudvikling. 
 
Indsatserne skal være med til at bevare og udvikle Mandø ved at forbin-
de koncepterne omkring Smart Island og Slow Island med Mandø. Den 
nyeste teknologiske udvikling skal udnyttes til at forbinde Mandø tekno-
logisk med omverdenen, fordi den rent fysiske forbindelse har sine store 
begrænsninger.  
 
 
Problemstillinger og overordnede mål for udvikling af Man-
dø 
 
Mandøs beliggenhed i Vadehavet er både et aktiv og en barriere for at 
udvikle turismen på øen og gøre den attraktiv i forhold til bosætning. Der 
er derfor flere udfordringer, som øen skal forholde sig til. Realisering af 
visionen tager udgangspunkt i 6 overordnede områder med tilhørende 
mål. Til hvert af disse knytter sig konkrete udfordringer, som kan betrag-
tes og løses hver for sig. Særligt problemstillinger vedrørende infrastruk-
tur for transport og it har haft været begrænsende for udviklingen på 
Mandø. 
 
1) Målgrupper 
Mandø er i dag meget afhængig af turismen i sommermånederne. Mand-
øboerne oplever allerede med nationalparkeffekten og udpegningen af 
det danske vadehav til verdensnaturarv en mærkbar stigning i antallet af 
turister, der besøger øen - både endags- og flerdagsturister. Udvidelsen 
af Vadehavscentret forventes at generere endnu flere besøgende, som 
kombinerer besøg på centeret med en udflugt til Mandø.  
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Der er imidlertid stor forskel på, hvad øen får ud af henholdsvis endags- 
og flerdagsturister, idet endagsturisterne bruger kortere tid og færre 
penge på øen end flerdagsturisterne. 
 
Endagsturisterne er vigtige for øen, da de er de letteste at tiltrække og 
en stadig kilde til nye gode ambassadører. Desværre betinger dels tide-
vandet og dels traktorbussernes køreplaner, at endagsturisterne kun kan 
være på øen i relativt kort tid, og deres besøg bliver koncentreret i et ret 
intenst forløb på nogle få timer, primært i og omkring selve byen.  
 
De mange endagsturister i højsæsonen medfører et stort slid på øen, 
mens omsætningen pr. dagsturist er ret begrænset. Her spiller det også 
ind, at traktorbusoperatørerne tilbyder pakkeløsninger, der betyder, at 
turisterne fravælger at købe mad, postkort, guidede ture mv. hos andre 
udbydere. Der er ønske om, at traktorbussernes ophold på øen forlæn-
ges, så de besøgende får mulighed for at se og opleve mere af øen. 
 
Flerdagsturisterne har til gengæld tid og ro til at opleve flere af øens til-
bud, og medfører oftest også indtægter på overnatning, indkøb og re-
staurationsbesøg. Flerdagsturisterne søger typisk den særlige stemning 
af fred og ro kombineret med oplevelsen af naturens kræfter. 
 
Med flere overnattende turister kan Mandøs erhvervsliv styrkes. Målet er 
derfor at fastholde mængden af besøgende endagsturister (ambassadø-
rer), men især at få dem til at komme igen, helst på et flerdages besøg. 
 
2) En styrket turisme 
Fastholdelse og forøgelse af besøgstallet på Mandø skal ske igennem for-
bedring af de basale forhold og udvikling af kvalitetsturisme, som vækker 
den besøgendes interesse og lyst til at opleve mere af det særlige, Man-
dø kan byde på.  
 
Øen mangler imidlertid tiltag og aktivitetstilbud, der gør den særlig at-
traktiv for de økonomisk stærke flerdagsturister (både med børn og uden 
børn). Klithus Mandø, Mandø Kro, Mandø B&B og KK-Partner har tilsam-
men over 60 gode sengepladser. Derudover er der sommerhusudlejning, 
campingplads m/ hytter og shelters. Det årlige antal overnatninger er 
imidlertid i underkanten af, hvad der er nødvendigt for, at gode spiseste-
der kan leve af de besøgende, og selv mandøboerne oplever en tendens 
til flere turister i ydersæsonen, så er overnatningsraten stadig klart høje-
re om sommeren. 
 
Det er en forudsætning, at øens samlede infrastruktur udbygges til at 
håndtere og understøtte en øget turisme, bl.a. i kraft af bedre internet-
adgang, flere overnatningsmuligheder osv. Samtidig er det et mål, at de 
besøgende guides hensigtsmæssigt rundt på øen, så de oplever Mandøs 
natur/kultur, og uhensigtsmæssig færdsel undgås. 
 
Internetadgangen på Mandø blev mærkbart forbedret i efteråret 2015, 
hvor parabolen, der sender det luftbårne signal fra fastlandet til Mandø, 
blev placeret i en væsentligt højere mast. 
 
Internt på øen er der imidlertid fortsat flere, der oplever og måler, at 
kapaciteten på signalet ikke er optimal. Derfor er det fortsat et stort øn-
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ske at få fibernet til Mandø - med et kabel fra fastlandet direkte til for-
brugerne som 1. prioritet. Konkret undersøger Mandø Fællesråd mulighe-
derne for at få en sådan forbindelse etableret. Blandt øens lidt over 100 
ejendomme har ca. på halvdelen givet tilsagn om at ville tilslutte sig en 
fibernet løsning. 
 
De mange turister slider på naturen og på faciliteterne (offentlige toilet-
ter, borde, bænke osv.), hvorfor der er behov for at sikre, at bl.a. klitter-
ne ikke lider overlast. Fællesrådet efterspørger hjælp til at renovere de 
stier, mandøboerne har anlagt, f.eks. igennem samarbejde med Natio-
nalpark Vadehavet. 
 
Det er specielt vigtigt, at øen fastholdes som en aktiv og levende ø med 
folk, der arbejder og bor på øen, da dette bidrager til turistens oplevelse 
af livet på Mandø som autentisk. 
 
3) Adgangen til Mandø 
Adgangen til Mandø sker i privatbil (eller turistbus) via Låningsvejen eller 
med traktorbus via Mandø Ebbevej/Låningsvejen. Begge veje går over 
havbunden fra Vester Vedsted til det nordøstlige hjørne af Mandø, og 
oversvømmes ved normalt højvande, hvilket begrænser transportmulig-
hederne betydeligt, både i forhold til turisme, de fastboende og i forhold 
til at kunne drive erhverv på øen.  
 
Der er problemer med slid på Låningsvejen. Særligt traktorbusserne sli-
der på vejen, når de kører, mens der er vand på vejen. Der efterspørges 
derfor tiltag, der kan begrænse kørslen, når der er vand på vejen, hvilket 
dog kan blive vanskeligt. F.eks. ønsker kommunen ikke at påtage sig 
ansvaret, for hvornår det er sikkert at færdes på vejen i forhold til vand-
standen, ved at regulere, hvornår der må køres til og fra Mandø. 
 
Modsat mange andre øer, har turisterne via Låningsvejen mulighed for 
gratis at komme til og fra Mandø i egen bil, hvilket en del turister benyt-
ter sig af i form af korte ture til øen. Det medfører i turistsæsonen en del 
trafik/parkering, særligt i Mandø by. Ligeledes er der en del trafik med 
turistbusser til øen. 
 
4) Trafik 
Den private turisttrafik (uden relation til øens beboere) vurderes kun at 
udgøre 5-10 % af den samlede biltrafik til øen. Mandø fællesråd har i maj 
2016 er lavet en trafiktælling på Låningsvejen, der viste, at der pr. dag 
kørte gennemsnitligt ca. 150 personbiler til Mandø. Reelt kommer der 
således ikke mange biler med endagsturister til øen.  
 
Set i lyset af øens størrelse kan imidlertid selv få biler have stor negativ 
effekt på oplevelsen af den idylliske og pittoreske ø og forstyrre oplevel-
sen af øens særlige stemning, når parkeringen er ureguleret og sker på 
må og få langs vejene, særligt i Mandø by. Mandøboerne oplyser, at de-
res egne (og deres gæsters) biler typisk ikke er en del af problemet, idet 
disse biler ”forsvinder” ind på de private indkørsler. 
 
Særligt bustrafikken (både traktorbusserne og egentlige turistbusser) i 
og igennem byen opleves som problematisk – både i forhold til oplevel-
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sen af Mandø by som en fredelig by og i forhold til påvirkningen på øens 
gamle huse, der belastes af den tunge trafik. 
 
Der er derfor et ønske om at fredeliggøre øen og særligt Mandø by og 
igennem regulering af færdslen at sikre en mere hensigtsmæssig afvik-
ling af trafik og parkering. Der efterspørges løsninger, som friholder ve-
jene for parkering, fredeliggør bymiljøet og samtidig tilfredsstiller turi-
sters og (traktor-) busselskabernes behov for at komme ind til byen. 
 
Det er muligt at leje cykler på øen, men Mandøboerne oplever også, at 
flere og flere selv cykler til øen eller har cyklen med på bilen. Der er et 
ønske om at understøtte cykelturismen ved at forbedre rammerne for 
cykelturister.  
 
5) Velkomsten til og informationen om Mandø 
Selve grundtanken i ”Smart Island”-konceptet er, at al formidling om 
Mandø skal kunne findes digitalt. Konceptet giver turisten mulighed for at 
hente alle mulige former for oplysninger før og under besøget på øen, og 
uanset hvor på øen man måtte befinde sig. Øens helt særlige styrker skal 
formidles med moderne informationsløsninger, der kan styrke og tiltræk-
ke kvalitetsturismen. 
 
Det er generelt et mål, at turisterne føler sig velkomne og velinformerede 
(”Smart” tænkt) og får en sammenhængende god og interessant turist-
oplevelse under hele besøget på Mandø. Fra starten med en venlig og 
serviceminded modtagelse ved traktorbussernes holdepladser (god be-
tjening, incl. gode vente- og toiletforhold ved denne holdeplads), under 
transporten og retur til fastlandet, hvor der undervejs gives levende in-
formationer om øen, og under opholdet på øen.  
 
6) Bedre mulighed for at bosætte sig og drive erhverv på og fra 
Mandø 
Affolkningen af øen skal vendes, så det bliver attraktivt og bedre at bo og 
drive virksomhed på/fra øen.  
 
Mandø skal være en moderne ø, hvor der er fred og ro, og den moderne 
teknologi gør det muligt at dyrke Mandøs daglige isolation fra fastlandet 
som en kvalitet og ikke en hindring for øens udvikling. Til trods for de 
nylige forbedringer af det luftbårne bredbåndssignal, beskrevet på s. 4, 
oplever flere fortsat manglen på fibernet til og på Mandø som en væsent-
lig udfordring.  
 
Bedre it-infrastruktur er afgørende for opretholdelsen af et erhvervsliv på 
øen og for serviceringen af øens turister, særligt de overnattende. Som 
beskrevet på s. 4-5 undersøger Mandø Fællesråd derfor konkrete mulig-
heder vedr. fremføring af fibernet til øen. 
 
 
Indsatser 
 
Udmøntningen af ”Smart Island – Slow Living” kan gennemføres i flere 
etaper, som er oplistet herunder i en foreløbig prioriteret form: 
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1) Adgang til og færdsel på øen 
Visionen om en ø, hvor der er fred og ro, styrkes igennem tilpasninger i 
den måde, hvorpå transporten/trafikken til og på øen afvikles. Mandø by 
bør fredeliggøres, så den ikke domineres af gennemkørende trafik og 
tilfældigt parkerede personbiler. Dette kan ske ved at regulere mulighe-
derne for parkering og buskørsel i byen.  
 
Beslutning om en sådan regulering fordrer dog, at der tilbydes alternative 
tilkørsels- og parkeringsforhold for både bus- og personbiltrafik, som dels 
har en tilstrækkelig kapacitet og dels tilfredsstiller turisternes ønske om 
at komme ind til Mandø by.   
 
Dette kunne ske ved etablering af en holdeplads i byens nordlige eller 
østlige udkant med tilkørsel østfra. Med en kapacitet og attraktive facili-
teter til både personbiler, turistbusser og traktorbusser og let og direkte 
adgang til byen for fodgængere.  
 
Før en beslutning kan gennemføres, skal de nødvendige forudsætninger 
for og forventede konsekvenser ved at kanalisere så meget turisttrafik til 
ét område undersøges grundigt. En regulering af privatbilers og turist-
bussers færdsel på øen kræver bl.a., at parkeringsområdet skal have 
tilstrækkelig kapacitet og at vejnettets fysiske stand svarer til den for-
ventede belastning. Samtidig skal der sikres gode muligheder for at 
komme rundt i byen, med særlig opmærksomhed på de ældre og /eller 
gangbesværede turister. 
 
Det er også vigtigt at tænke parkeringsforholdene ved traktorbusholde-
pladserne i Vester Vedsted og ved Vadehavscentret ind i projektet.  
 
2) Formidlingen af Mandø 
Skal turisterne føle sig velinformerede og velkomne, skal der ske en for-
bedring af mulighederne for at kunne hente oplysninger om øen både før 
og under besøget via hjemmeside og apps. 
 
Det er Mandøboernes ønske, at besøgende ved ankomsten til Mandø mø-
des af en eller anden form for fysisk formidling kombineret med virtuel 
information. Her vurderes den rent digitale ”Smart Island”-model ikke at 
kunne stå alene, idet den er svær at samles om som gruppe. Der er så-
ledes stadig et behov for mindre informationstavler og skilte (med hen-
visninger til App), som en gruppe kan samles omkring. Mandøboerne 
foreslår, at principperne fra landsbyplanens forslag til velkomstområde 
kan indgå i en p-pladsløsning for traktorbusser og privatbiler.  
 
Under besøget skal beboerne så vidt muligt deltage aktivt i formidlingen 
af Mandøs seværdigheder og specialiteter, så den besøgende turist får en 
god og autentisk oplevelse af byen og øen. Der skal være mulighed for 
forskellige oplevelser relateret til Mandøs særegenhed, og der bør være 
fokus på at formidle og levendegøre Mandøs mange kulturhistoriske for-
tællinger. Her skal museet inddrages som en aktiv medspiller. 
 
Øens stinet ønskes renoveret, så det bliver tydeligt for turisterne, hvor 
og hvordan de bør færdes på øen. Stinettet kan være med til at lede turi-
sterne uden om de mest sårbare områder og lede dem til de områder og 
seværdigheder, der ønskes fremhævet. I sammenhæng med stinettet 
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kan der etableres opholdspladser, hvor der er læ, udsigt mv. samt stier-
ne slutter – så der skabes en naturlig afslutning, der afholder folk fra at 
fortsætte ud i klitterne og beplantningen. 
 
Fællesrådet ser gerne et samarbejde med Nationalpark Vadehavet om-
kring formidlingen af øens tilbud, herunder renovering af stinettet. 
 
3) Skabe basis for flere længerevarende ophold 
For at tiltrække flere ressource- og pengestærke flerdagsturister, skal der 
satses på kvalitetsturisme og udvikles en bredere vifte af tilbud til disse.  
 
Mandøboerne ønsker øens særegenhed bevaret, og kvalitetsturismen skal 
udvikles ved at tilbyde oplevelser, der tager udgangspunkt i øens origina-
litet og autentiske kvaliteter; fred og ro, kulturhistorie, vadehavsland-
skab og –natur, lokale fødevarer mv. og udnytter øens beliggenhed midt 
i nationalparken og verdensnaturarven. Der skal udvikles tilbud til både 
endags- og flerdagsturister, herunder gennemførelse af naturprojekter, 
som kan være med til at understøtte turisterhvervet. 
 
Modtagelsen og tilbuddene skal inspirere til genbesøg med et længereva-
rende ophold på øen, med flere overnattende (weekendophold), hvor den 
besøgende lægger flere penge og dermed bedre understøtter erhvervsli-
vet på Mandø. Derfor er det vigtigt, at endagsturisterne, som ikke kan nå 
at opleve alle disse tilbud, får en god oplevelse og et kendskab til øens 
tilbud, så de forlader øen med et ønske om at vende tilbage og ”få resten 
af historien”   
 
Den gode oplevelse af øen vil blive fremmet ved en oprydningsindsats, 
der omfatter alt fra sammenfaldne bygninger, udtjente landbrugsredska-
ber og bunker af byggeaffald/-materialer. Sideløbende kan der evt. 
iværksættes en byfornyelsesindsats med henblik på at gennemføre en 
bygningsmæssig restaurering, ligesom kvaliteten i kommende nybyggeri 
bør sikres. Det er i den forbindelse også vigtigt, at øen fastholdes som en 
aktiv og levende ø med folk, der arbejder og bor på øen, da dette bidra-
ger til turistens oplevelse af livet på Mandø som autentisk. 
 
Fællesrådet oplyser, at Landsbyplan for Mandø generelt er dækkende, 
men at der er behov for detaljering i forbindelse med udmøntning af pla-
nen. Esbjerg Kommune vil være behjælpelige med at udarbejde en plan 
for Mandø by. 
 
Skal flerdagesturismen styrkes, skal øens overnatningskapacitet og ud-
buddet af spisemuligheder øges. Her er det vigtigt at tage i betragtning, 
at antallet af overnattende turister kan forbedres ikke kun igennem øget 
overnatningskapacitet, men i høj grad også ved at forlænge turistsæso-
nen (flere besøgende i forår og efterår), således at der bliver et bedre 
økonomisk grundlag for øens spisesteder og øvrige turisterhverv. Det vil 
give bedre muligheder for hotelvirksomhed, Bed & Breakfast og nye tu-
ristafhængige virksomheder/forretninger og tilføre øen ekstra indtægter. 
 
4) Muligheden for at drive virksomhed fra øen 
Ligesom Mandø er afhængig af turismen, er turismen tilsvarende af-
hængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt. Landbruget er 
en forudsætning for mange af øens fastboende, og selvom et styrket tu-
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rismeerhverv vil kunne generere nye arbejdspladser, er det vigtigt for 
mandøboerne, at udviklingen i turismen sker i et fornuftigt samspil med 
øens eksisterende erhverv. 
 
Der er et ønske om at kunne tiltrække nye virksomheder, men hvis visi-
onen om en ø, hvorfra det er muligt at drive virksomhed, skal styrkes, 
skal der ske en forbedring af it-infrastrukturen. Det er i den forbindelse 
afgørende, at internetforbindelse har en høj driftssikkerhed, særligt i pe-
rioder, hvor der er mange gæster på Mandø. 
 
Som tidligere beskrevet har øens beboere og erhvervsliv siden efteråret 
2015, haft adgang til bedre internetforbindelse, men det undersøges, 
hvordan øens it-infrastruktur kan forbedres yderligere. Der bør desuden 
laves en plan for markedsføring af Mandø, som en ø, hvorfra man sag-
tens kan drive en it-baseret virksomhed. 
 
5) Mandøs fremtid som ”Smart Island – Slow living” 
Mandø har de sidste par år fået flere aktører af kvalitetsturisme, udvidet 
værelseskapacitet på både kro og B&B, forbedringer og renoveringer hos 
campingpladsen, brugsen, klithuset, møllen og museet samt en række 
større og mindre events som arrangeres dels af erhvervsdrivende, dels af 
frivillige.  
 
Denne udvikling skal fortsættes og udbygges, og i overensstemmelse 
med konceptet ”Smart Island – Slow Living”.  
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Det videre forløb 
 
Det videre forløb: 

• Rundsendes i arbejdsgruppen til kommentering. 
• Baglandene orienteres. 
• Forelægges for udvalgsformanden/politikerne 
• Afklaring vedr. relevante fonde 

 
Oplægget til platformen ”Smart Island – Slow Living” forelægges indled-
ningsvis Teknik & Byggeudvalget og efterfølgende Fællesrådet på Mandø 
og Esbjerg Erhvervsudvikling. 
 
Der nedsættes herefter en projektgruppe med repræsentanter fra Mandø 
(Fællesrådet), Esbjerg Kommune og turisterhvervet samt gerne nogle 
visionære konsulenter, som kan udvikle tankerne i forslaget til konkrete 
handlinger; - og som ved noget om dette her tema/emne! 
Projektgruppen refererer til en nedsat styregruppe. 
 
Projektgruppen/underarbejdsgrupperne skal under platformen ”Smart 
Island – Slow Living” bl.a. arbejde med følgende: 
 

• Den konkrete regulering af færdslen 
• Mulighederne for bedre it-infrastruktur  
• Markedsføring af øen, herunder en afdækning af øens fremtidige 

primære målgrupper 
• Mulighederne for udvikling af større events på øen, der omfatter 

overnatning på øen 
• En styrkelse af de af øens seværdigheder og tilbud, der under-

bygger ”Slow Living”-konceptet 
• Afsøge mulighederne for fondsstøtte til gennemførelse af de 

nævnte projekter  
 
Mandøboerne har igennem de senere år igangsat flere tiltag og forbed-
ringer på øen. Der bør være fokus på løbende at gennemføre tiltag af 
forskellig art, så øens befolkning oplever, at der sker en udvikling. 
 
Hvis øens private aktører skal turde investere i nye projekter, spisesteder 
overnatningsmuligheder mv. skal der skabes en tro på, at der er opbak-
ning til visionen bl.a. fra Esbjerg Kommune. Iværksætning af kommunale 
tiltag, hjælp til fondssøgning, gennemførelse af færdselsregulering mv. 
vil gøre det mere attraktivt og interessant for investorer at skyde kapital 
ind i nye projekter på Mandø.  
 
Det fremtidige forløb jf. aftaler på mødet den 2. maj 2016  

 
• Udviklingsplanen forelægges til politisk drøftelse i september. 
• Der afholdes et borgermøde med deltagelse af politikere i løbet ef-

teråret 2016. 


