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1. Siden sidst i de tre arbejdsgrupper 

Der har især været aktiviteter omkring Smart Island. Der er afsat midler 

til områdefornyelse. Tanken er at koble det med fx Realdania, som også 

er inde over velkomststedet. Der skal udarbejdes en beskrivelse af, hvad 

planen er for områderne. Der vil blive afholdt møder i erhvervsgruppen 

og styregruppen. 

  

Drøftelse af Dark Sky-projektet. Der er tanker om et remote-

observatorium på den sydlige del af øen eller i forbindelse med 

velkomststedet. Claus foretager målinger af mørket. 

 

Der efterlyses dokumentation for, at mørke er godt for fuglene. 

 

 

2. Prædation 

Nationalparken er i gang med at hente midler hjem til de næste fire år. 

Midlerne til projektet hentes fra Nationalparken selv, de deltagende 

kommuner og ekstern finansiering. Fonden ønsker også regulering af 

prædatorer på egne arealer på Mandø.  

 

 

3. Plejeplan 

Der har været afholdt møde med de private lodsejere i projektet. De var 

generelt tilfredse med plejeplanen, men så især udfordringer i forhold til 

at skaffe dyr nok og til dels i forhold til udbindingstidspunkter. 

 

Der blev drøftet muligheden for at afholde et møde mellem lodsejerne, 

fonden, Naturstyrelsen og en rådgiver, således at man kan lægge en 

fælles plan for antal dyr og udbinding på de forskellige arealer. Mulighed 

for græsningslaug og hyrde blev drøftet. Mulighed for inddragelse af 

erfaringer fra Skallingen og eksperter fra Seges. 
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Ole Thorup fremlagde det udarbejdede forslag til plejeplan. 

Anbefalingerne i plejeplanen bygger på mange års indsamlede yngledata 

for brushane og stor kobbersneppe. Ved tidlig udbinding eller tidligt slæt 

på marker med ynglefugle går det i høj grad ud over ynglesuccesen for 

arterne. På arealer med brushane er der behov for sen udbinding/slæt, 

mens det for stor kobbersneppe kan det ske lidt tidligere. For at få 

kabalen med afgræsning til at gå op, er der dog også behov for arealer til 

tidlig udbinding. Der vil her kunne være behov for en prioritering af de 

bedst egnede yngleområder. 

 

Ud fra historiske data er det muligt at identificere de sandsynligt bedst 

egnede fremtidige yngleområder. Af plejeplanen fremgår der et kort med 

prioritering af arealerne ift. udbinding. 

 

Der kan være udfordringer med at have sen udbinding ift. at opnå MVJ-

støtte. 

 

Naturstyrelsen bidrager med et kort afsnit om målsætning og drift på 

deres areal. 

 

Der tilføjes en passus i indledningen omkring, at der er tale om en vision 

for indsatsen. 

 

Der var drøftelse af forstyrrelse og adfærdsregulering. I forbindelse med 

planlægning af stier skal man være opmærksom på den mulige 

forstyrrelse af ynglefugle. På nuværende tidspunkt vurderes der ikke at 

være problemer, men man bør arbejde på at lede besøgende 

hensigtsmæssige steder hen og evt. sørge for særlig beskyttelse af 

arealerne i yngletiden. 

 

 

4. Mulighed for udvidelse af projektet med flere lodsejere  

Flere lodsejere har udvist interesse for at komme med i 

hydrologiprojektet. Det skal undersøges nærmere, hvorvidt der fortsat er 

midler i projektet til dette. Mandø Fællesråd anbefaler, at man inviterer 

bredt, og herefter evt. foretager en prioritering af de indkomne områder 

efter fastsatte kriterier. 

 

Esbjerg Kommune adspørger Orbicon om den økonomiske ramme. Hvis 

rammen allerede er beskåret, undersøger Den Danske Naturfond 

nærmere hos Landbrugsstyrelsen. 

 

 

5. Drøftelse af tidspunkt for et borgermøde i 2020 

Der planlægges afholdt et borgermøde i april 2020. 

 

 

6. Lodsejerrepræsentation i forbindelse anlægsarbejde 

I forbindelse med anlægsarbejdet er der behov for, at der er en lokal 

kontaktperson. Mandø Fællesråd foreslår Niels Christian. 
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7. Eventuelt  

Esbjerg Kommune overvejer at lave en hjemmeside, hvor oplysninger om 

seneste status, baggrundsmateriale for projektet m.m. kan blive lagt ud. 

Der var opbakning fra gruppen til forslaget. 

 

I samarbejde med Nationalparken er Mandø Fællesråd ved at lave et 

projekt med Mellemfolkeligt Samvirke for unge. 

 

Nationalparken har med fondsmidler renoveret de tre klæggrave mod 

syd, og har truffet aftale med private lodsejere om etablering af en række 

skrab. 

 


