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Deltagere: 

Mandø Fællesråd 

Jesper Frost, Borgmester 

Hans Kjær, Direktør, Teknik & Miljø 

Christina Føns, Miljøchef 

Morten Andersson, Drift & Anlægschef 

 

Hvad kan Mandø gøre for Esbjerg Kommune? 

Hvordan kan Mandø bidrage til udviklingen i kommunen? 

 

Turisme er et væsentligt element i Esbjergs vision, og et stort 

fokusområde.  

Mandø er en væsentlig bidragsyder som en del af ”porten til 

verdensarven” 

 

Mandø er udfordret ift. bosætning - drøftet på bestyrelsesmøde i 

Fællesrådet. Bosætning er tæt koblet til turismen, hvor en væsentlig 

andel er oplevelsen af livet på Mandø. 

 

Trafikken på øen og især gennem byen. 

Der kommer stadig flere turister i private biler til Mandø, ligesom de store 

traktorbusser fylder meget. 

Vejen øst om byen bliver mere og mere presserende. 

De midlertidige bump gennem byen har virket efter hensigten, men 

udformningen duer ikke. Der er behov for nogle faste bump, så vi får 

hastigheden ned, og gående og cyklister trygt kan færdes gennem byen. 

Uanset vej øst om byen vil der fortsat komme megen ærindekørsel + 

beboere gennem byen. 

 

Den tunge traktortrafik på Vestervej er et problem – Vestervej bør lukkes 

for tung trafik. Der må findes anden løsning på udkørsel til Koresand. 

 

Etablering af permanente bump er medtaget i Teknik & Byggeudvalgets 

prioritering af midler til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2019. 
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Drøftelse af placering af bump, og etablering af evt. hævet flade, hvis det 

kan etableres indenfor de 250.000 kr. Alternativt kan der laves færre 

bump, hvis en hævet flade er første prioritet.  

Muligheder drøftes på møde med Fællesrådet og Drift & Anlæg. 

 

Drøftelse af udfordringer med traktorkørsel på Mandø Byvej og Vestervej 

og mulighed for regulering. 

Regulering via koncessioneret kørsel vurderes fortsat at være bedste 

løsning. Teknik & Miljø kontakter Færdselsstyrelsen for en status. 

 

 

Manglende P- plads. 

I forlængelse af ovenstående – behovet er stigende. 

 

Mandø Fællesråd må gerne melde ud, at kommunen køber matrikel 39F 

til brug som fremtidig p-plads og Velkomststed. 

 

Offentlig trafik. 

Det er et stort problem, at øboere og vores gæster ikke kan komme til og 

fra øen hele året rundt, med mindre man selv kører. 

Vi får ikke børnefamilier til øen, når der ikke er fast skolekørsel. 

Lægebetjeningen på øen er pt meget sparsom, hvilket betyder problemer 

for især de ældre på øen. 

 

Mandø er udfordret af den manglende offentlige trafikbetjening.  

Det er et væsentligt kriterie for fremtidige bosættere, at der er offentlige 

transportmuligheder. 

Teknik & Miljø undersøger sagen om manglende flextur betjening af 

Mandø igen, men Sydtrafik har tidligere meldt ud, at det ikke er muligt, 

da deres automatiske kørselsplanlægning i forhold til deres flextur 

koncept, ikke kan tage hensyn til ”tidevandsproblematikken”. 

 

Drøftes på møde med repræsentanter fra Mandø Fællesråd og Drift & 

Anlæg. Mulighed for at en evt. ø-pedel kunne stå for kørslen. 

 

 

Vedligehold af vejene. 

Det fungerer fint med Låningsvejen. 

 

Der er et godt samarbejde om vedligeholdelsen. 

Fællesrådet vurderer at asfalten på hver side af Låningsvejen, er dårlig. 

Det undersøges, hvad der er planlagt i forhold til vedligeholdelse.  

(Forbedring af asfalten fra hvor Låningsvejen slutter og frem til diget, er 

med i planen for i år. Der vil også blive set på den første del af 

Annelbankevej) 

Drøftelse af den nye rampe. 

Skiltning ønskes forbedret. 
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Drøftes på møde med repræsentanter fra Mandø Fællesråd og Drift & 

Anlæg. 

 

Grøfter m.m. 

Fællesrådet ser gerne samarbejde med kommunen omkring kortlægning 

af byens afvanding.  

Der har været store problemer i år med manglende vedligehold af 

kommunale og private grøfter og vandrør. 

 

Behov for afklaring af hvem der har ansvar for hvad.  

Drøftes på møde med repræsentanter fra Mandø Fællesråd og Drift & 

Anlæg. 

 

Ø-pedel. 

Fællesrådet har fortsat et stort ønske om, at der etableres en kommunal 

Ø – pedelordning. 

Det ser positivt ud med at sikre tilskud til godstransport til øen, hvilket 

kunne kombineres med ø-pedel. 

 

Drøftes på møde med repræsentanter fra Mandø Fællesråd og Drift & 

Anlæg. 

 

Luftvåbnets øvelsesflyvninger over Mandø og Koresand. 

Vi oplever desværre generende stigninger i antal flyvedage og mere 

nordlig flyvning ind over øen. 

Beboere og turister oplever dette meget generende. Kan Esbjerg 

Kommune og Fællesrådet rette en fælles henvendelse til flyvevåbnet? Vi 

tænker også med bekymring på de kommende større fly.  

 

Kommunen forespørger på tilsvarende i Tønder Kommune. 

 

Legepladsen. 

Esbjerg Kommune har i 2018 bevilliget forsikring og et årligt eftersyn. 

Hvilke tanker gør man sig fremadrettet? 

Fællesrådet håber, at en ø-pedel vil kunne tage sig af den daglige 

vedligehold og tilsyn. 

 

Mandø Fællesråd spurgte ind til status for kommunal finansiering af 

legepladsen. Mandø Fællesråd gav udtryk for at det vil være en fordel, 

hvis ejerskabet fortsat lå i privat regi af hensyn til de fonde, der har 

bevilliget penge. 

 

Kommunen betaler ikke for drift af private legepladser. Driften og tilsynet 

med legepladsen kunne være en opgave for en ø-pedel.  

Drøftes på møde med repræsentanter fra Mandø Fællesråd og Drift & 

Anlæg. 
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Krav til byggeri i klitterne. 

Vi har fået oplyst, at der er problemer omkring de i Planloven tilladte 

nybyggede sommerhuse og udvidelser af eksisterende. Vores opfattelse 

er, at der kan tillades et bestemt antal og at alle kan have en størrelse på 

max 60 m2. Er der sket ændringer i dette? 

 

Daværende Ribe Amt havde ikke registreret klitten som §3, hvad Esbjerg 

Kommune ved udarbejdelsen af landsplandirektivet ikke har ændret på. 

Ved statens screening af §3områder er klitten igen blevet registreret 

som§3. §3 overtrumfer gældende lokalplaner, således de 

sommerhusbyggegrunde som ikke i dag er udnyttet formentlig ikke kan 

for fremtiden. 

 

Fællesrådet beder Kommunen udpege grunde på Mandø under §3, så 

ejerne kan informeres. Dette tages med på mødet med Mandø Fællesråd 

og Drift & Anlæg. 


