
 

 

Rømø Udviklingsplan 
 
 

 
Referat af mødet i følgegruppen torsdag den 19. november 2020 kl. 8.30-10.00 
(videomøde) 
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 Erik Dam 
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 Birte Dettmers 
 Søren Olesen  
 Bodil Thomsen 

 
 

 
DAGSORDEN   
 
 

1. Velkomst   
 

2. Siden sidst og opfølgning fra sidste møde v. alle (40 min.) 
  

Nyt fra Tønder Kommune herunder 

 Budgetaftale 2021 indeholdt bla. Dette af betydning for Udviklingsplanen:  
i. Rømø Udviklingsplan: 1,78 mio. kr. (2021, 1,0 mio. kr. (2022) og 1,0 

mio. kr. (2023) 
ii. Naturstier på Rømø: 0,525 mio. kr. (2021) og 0,525 mio. kr. (2022) 
iii. Digeforstærkning  

iv. Udvikling af Tønnisgård: Dannet af havet 
 Status for Mulighedsstudie for Lakolk 
 Status for det afholdte projektudbud for Hollænderstræde 1 i Havneby 
 Status for udarbejdelse af en skiltepolitik i Tønder Kommune 
 Kommunalbestyrelsens frigav den 26. august midler til disse aktiviteter 

o Designmanual og registrant 
o Tvismark proces 
o National Park Vadehavets formidlingsprojekt 



 

 Rømø skole og Facility Management 
 Teknik og Miljøudvalget prioriterede den 11. august igangsætning af nye 

lokalplaner for Kongsmark, ankomsten til Havneby samt erhvervsområde ved 
genbrugspladsen. 

 Rasteplads ved Juvre - Venneforeningen ønsker ikke at viderefører drift. 
 

Nyt fra medlemmerne i følgegruppen herunder opfølgning på sidste møde 
 Samarbejde omkring formidling med Rømø–Sild Linjen 
 Arbejdsgruppen vedr. vandrestier 

 Arbejdsgruppen vedr. naturpleje 
 Digital formidling: ny hjemmeside og app v. turistforeningen 

  
Indstilling 
Det indstilles, at orienteringssagerne drøftes og tages til efterretning. 

 
Beslutning 
 
Under punktet nævntes følgende fra følgegruppen: 

 
Lars-Erik Skydsbjerg: 

 Mulighedsstudie for Lakolk: Opgaven har været i udbud og varetages af 
Arkitema/cowi. Der er god dialog med kerneaktører og der afholdes workshop 
med butiksejerne mandag den 23. november, hvor de skal kvalificere det videre 

arbejde. 
 Grunden Hollænderstrædet 1 har været i udbud med projekt. Projektet omfatter 

en kombination af overnatnings-, bosætning og off shore overnatning. Det 
forventes, at projektet kan holdes indenfor lokalplanens rammer og man er nu i 
projekteringsfase. 

 Der arbejdes med et udkast til en skiltepolitik for hele kommunen.  
 Der er et miniudbud på vej en involveringsproces og skitsering af ankomsten til 

Rømø/Tvismark-krydset. Det forventes, at kunne ske i første halvdel af 2021. 
Der vil indgå en følgegruppe med deltagelse fra følgegruppen for Rømø 

Udviklingsplan. 
 I forhold til tidligere Rømø skole pågår en kortlægning med stedets 

brugere/foreninger. 
 Lokalplanen for Kongsmark er prioriteret og igangsættes i 2021. Desuden 

prioriteres lokalplan for boligområde ved Havneby samt erhvervsområde ved 
genbrugspladsen. 

 Der er henvendelse fra venneforeningen, der ikke ønsker længere at stå for Juvre 
multirast. Gode ideer til fortsat drift efterlyses. 

 

Bente Krog 
 Der er nedsat en følgegruppe til igangsætning af projektet ”Dannet af havet”, der 

skal videreudvikle Tønnisgård som Port. Som resultat af projektet forventes 
materiale, der kan anvendes til præsentation til fonde. 

 

 Christa Jørgensen: 
 I arbejdet med vandrerstier på Rømø forventes et sammenhængende stisystem 

på den sydlige del færdiggjort til april 2021. Der arbejdes pt. med kortforslag i 
projekt- og følgegruppe. Der har været mange lokale borgere og 
lodsejere/digelag involveret. Et stiforløb på den nordlige del forventes færdig 

inden udgangen af 2022. Der arbejdes fortsat med en sti hele øen rundt 
suppleret med formidling i folder, hjemmeside mv.  

 
 Anders Rahbek 



 

 Det aftaltes, at sagen om naturpleje tages op på næste møde 
 

 Kenneth P. Madsen: 
 Det aftaltes, at der den Digitale formidling tages op på næste møde eller evt. et 

særskilt møde. 
 
 
 

3. Forslag til arbejdsplan v. Karsten 
  

Det drøftes løbende, om der er behov for tilretning. 
  
Vedlagt: Årsplan  
 

Indstilling 
Det indstilles, at følgegruppen drøfter behov for redigering og opfølgning på årsplanen. 
  
Beslutning 

 
Ingen ændringer pt. 

  
 

4. Erhvervsudvikling i forbindelse med Rømø Udviklingsplan v. Peter Engel-

Andreasen (15 min) 
 
Bæredygtig helårsturisme er den vækstmotor, der skal drive udviklingen af Rømø. I 
udviklingsplanen beskrives, at den skal bidrage til etableringen af nye virksomheder, 
der skaber arbejdspladser i og uden for turismeerhvervet. I forbindelse med Strategien 

Styrk Bymiljøet peges desuden på eksempler på konkrete indsatser.  
  
Der gives et oplæg med tanker om erhvervsudviklingsmuligheder i forhold til Rømø 
Udviklingsplan.  

 
Indstilling 
Det indstilles, at følgegruppen drøfter oplægget og aftaler evt. handlinger til indsatsen. 
  
Beslutning 

 
Sagen udsat. 

 
5. Status for nationalparkens formidlingsprojekt: Velkommen til Nationalpark 

Vadehavet v. Henrik Mikaelsen (15 min.) 

 
Der orienteres om status for projektet. 
 
Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen drøftes og tages til efterretning. 
  
Beslutning 
 
Orienteringen taget til efterretning. 
 

6. Trafikplanen på Rømø v. Ole Bach-Svendsen (5 min) 
 



 

Der orienteres om status for arbejdet med trafikplanen. Forventningen er, at planen 
kan tages op på næste møde i følgegruppen. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 
  
Beslutning 
Orienteringen taget til efterretning, idet sagen tages til drøftelse på mødet til januar 
2021. 

 
7. Registrant og designmanual v. Karsten (5 min) 

 
Opgaven har været i udbud og der er indgået aftale med Kalb/Stedse om opgaven.  
 

Det er aftalt, at 
 
Stedse udarbejder: 

 Registrant med bevaringsværdige huse på Rømø 

 Beskrivelse af bevaringsværdige huse på Rømø 
 Strategi for bevaring af de særlige arkitektoniske træk i eksisterende byggeri på 

Rømø 
 Strategi for videreføring af de særlige arkitektoniske træk i nybyggeri på Rømø 
 Eksempler på byinventar på Rømø 

 
KALB udarbejder: 

 designmanual med guidelines til digitalt brug samt eksempler på brug af det 
visuelle design hos diverse aktører 

 forslag til wayfindng-koncept 

 
Der orienteres på mødet om status for opgavens gennemførelse. 
 
Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 
  
Beslutning 
Orienteringen taget til efterretning. 

 
8.  Involveringsinitiativ v. Karsten (10 min.) 

 
På følgegruppemødet den 18. juni 2020 besluttedes, at der skulle arbejdes videre med 
et involveringsinitiativ. Der er udarbejdet et oplæg til temaer, som vi kan informere om 
herunder bud på formidling om det videre arbejde med grundfortælling og 

kommunikationsplan. 
 
Vedlagt: Kommunikationsplan og forslag til involveringsinitiativ 

 

Indstilling 
Det indstilles, at forslaget drøftes og der aftales evt. handlinger til indsatsen. 
  
Beslutning 

 

Forslaget godkendt, idet der arbejdes videre med oplægget. 
 
 

9. Initiativpulje 



 

 
Med baggrund i henvendelser stilles forslag om at etablere en initiativpulje til lokale 
initiativer, der støtter op om og er i overensstemmelse med visionen og strategierne i 
Rømø Udviklingsplan. Derved vil foreninger og borgere aktivt kunne engagere sig med 
initiativer af almennyttig karakter. Der kunne være tale om en forsøgsordning, hvor der 
i 2021 afsattes 100.000 kr. til formålet. 
 
Indstilling 
Det indstilles at forslaget drøftes, og der lægges op til, at der på næste møde 

fremlægges et kommissorium for puljen. 
 
Beslutning 
 
Indstillingen godkendt, idet det undersøges, hvordan indsatsen bedst koordineres med 

bosætningsudvalget. Efterfølgende godkendelse af kommissorium skal søges om 
frigivelse af midler til initiativet. 

 
10. Kommunikation 

  
Under punktet drøftes behov for kommunikation. 

  
Indstilling 
Det indstilles, at konkrete kommunikationsbehov drøftes. 

  
Beslutning 
 
Der udarbejdes pressemeddelelse om stiprojektet 
 

  
11.Evt. og ønsker til kommende møder 

 
Næste afholdes møde gerne i slutningen af januar af hensyn til proces med trafikplan. 

Der udsendes mødeinvitation, når dato er klar. 
 
Den korrekte autocamper folder udsendes med referat og kan anvendes fremadrettet. 


