
Rømø Udviklingsplan

Referat af møde i følgegruppen den 24. februar 2019 kl. 8.30-10.30 på Tønnisgård, 
Rømø

Deltagere
 Lars-Erik Skydsbjerg 
 Ole Bach-Svendsen 
 Christa Jørgensen 
 Erik Dam
 Martin Iversen
 Bodil Thomsen
 Claus Atzen
 Anders Rahbek
 Jens L. Hansen
 Bente Krog
 Kenneth P. Madsen
 Anne Thomsen
 Karsten H. Jensen

Afbud
 Thorkil Hansen
 Birte Dettmers
 Søren Olesen

DAGSORDEN  

1. Velkomst  

2. Siden sidst og opfølgning fra sidste møde
 

Nyt fra Tønder Kommune herunder
 Status vedr. trafikplanen for Rømø
 Mulighedsstudie for Lakolk
 Projektudbud i Havneby

Nyt fra medlemmerne i følgegruppen herunder 

Opfølgning på sidste møde
 Samarbejde omkring formidling med Rømø–Sild Linjen
 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
 Arbejdet med trafikplanen for Rømø er igangsat. Trafikplanen skal gælde hele øen 

og vil behandle emner som trafikintensitet, trafikhastigheder, parkering, 
autocampere mv. Der kan orienteres om planen på kommende møde.

 Med baggrund i konkrete henvendelser har Økonomiudvalget godkendt, at der 
igangsættes et mulighedsstudie for Lakolk. Indsatsen dækker en afklaring ift. de 
ting, der nævnes i udviklingsplanens indsats ”Lakolk – turismefokus”, strategi 
Styrk bymiljøet. Til spørgsmål om opfølgning på Lakolk potentialeplan og 
sammenhængen med stranden svaredes, at dette stadig er aktuelt og der pågår 
en dialog med Kystdirektoratet.

 Med baggrund i konkrete henvendelser sendes den kommunale grund 
Hollænderstrædet 1 i Havneby i projektudbud.

 Forvaltningen undersøger for tiden, om boligreguleringsloven kan tagges i 
anvendelse i kommunen som et værktøj til at sikre bopælspligt over hele 
kommunen.

 Teknik og Miljøudvalget havde på sidste møde et par sager, hvor der blev givet 
afslag i byggesager på Rømø, som viser, at der lægges en linje til at sikre 
kultur- og byggemiljøet på Rømø.

Anne Thomsen
 Bemærkede at der er et stort behov for lejeboliger på øen.

Jens L. Hansen
 Nationalpark sekretariatet har ansat Henrik Mikaelsen som konsulent til projektet 

”Velkommen til Vadehavet”. Henrik vil overtage Jens’ plads i følgegruppen.

Bodil Thomsen
 Orienterede om opstarten af den nye forening i Havneby.

Martin Iversen
 Orienterede om den nye digitale platform, der nu er på plads og arbejdet med 

app’en, der forventes færdig til april 2020. Når arbejdet er færdigt vil der 
orienteres i følgegruppen.

Som opfølgning på et samarbejde omkring formidling med Rømø-Sild Linjen følger 
Martin Iversen og Claus Atzen op.

Gruppen drøftede, hvordan man kan møde den stigende efterspørgsel efter ladere til el-
biler.

3. Forslag til arbejdsplan
 

Forslaget til årsplan blev godkendt på mødet den 13. september 2019. På mødet den 9. 
december besluttedes, at der skulle udarbejdes et forslag til årsplan 2020. Planen er 
tilrettet og vedlagt og gennemgås på mødet.
 
Vedlagt: Årsplan 

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



Beslutning
Årsplanen blev godkendt.

 

4. Styrk identiteten - Indsats Kommunikationsstrategi og grundfortælling
 
Den samlede opgave med at udarbejde en Kommunikationsstrategi og Grundfortælling 
har været udbudt, og opgaven er tildelt Kalb/Primetime. Der orienteres på mødet om 
status for opgaven.
 

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

 
Beslutning
Der orienteredes om den afholdte historiefortæller-event og den kommende involvering 
af deltagerne til at trykprøve grundfortællingen. Følgegruppen vil gerne løbende 
orienteres om forløbet.

 

5. Styrk naturoplevelsen – Indsats Vandreruter
 
Arbejdsgruppe vedr. etablering af vandrerute orienterer om status for arbejdet.

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

 
Beslutning
Der orienteredes om status for kontakten med grundsejere og digegrever. Der er 
involveret 30 deltagere i arbejdsgrupper og der planlægges 2 stisløjfer etableret inden 
sommer.

 

6. Strategi Styrk naturoplevelsen – Indsats Plan for benyttelse af strandene
 
Jf. Udviklingsplanen er et indsatsområde Plan for benyttelse af strandene. I 
arbejdsplanen har vi beskrevet, at opgaven igangsættes 2020.

Anders Rahbek gjorde på mødet i følgegruppen den 13. september opmærksom på, at 
der i et koordinerende regi startes op med at arbejde med planer for benyttelse af 
strandene og han orienterer om dette arbejde. 

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



 
Beslutning
Der orienteredes om arbejdet i brugerrådet. Der arbejdes med en klarere zonering med 
sigte på at sikre bæredygtig benyttelse og mulighed for udfoldelse af aktiviteter på 
stranden. Følgegruppen støttede klart op om dette. Der forestår nu en dialog med 
Kystdirektoratet om planerne.

7. Strategi Styrk naturoplevelsen – Naturpleje
 
Jf. Udviklingsplanen er et indsatsområde Naturpleje. I arbejdsplanen har vi beskrevet, 
at opgaven igangsættes 2020.

Følgegruppen byder ind med egne og planlagte aktiviteter til indsatsen og behovet for 
handlinger drøftes.

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

 
Beslutning
Der orienteredes om parternes individuelle aktiviteter indenfor naturpleje og der var et 
ønske om i højere grad at satse på og profilere sig på dette. Der nedsattes en 
arbejdsgruppe bestående af Bente Krog, Kenneth P. Madsen og Anders Rahbek. 
Arbejdsgruppen skal komme med forslag til naturpleje, der kombineres med 
(tilbagevendende) oplevelser og involverer. Gruppen kommer med oplæg til næste 
møde.

8. Strategi Forskøn ankomsten – Indsats Attraktive ankomstpunkter (10 min.)
 
Arbejdsgruppen orienterer om status for indsatsen.

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



 
Beslutning
Der orienteredes om, at dialogen med lodsejerne nu er påbegyndt, og der vil på den 
baggrund være et oplæg til næste møde. 

9. Kommunikation
 

Under punktet drøftes behov for kommunikation.
 

Indstilling
Det indstilles, at konkrete kommunikationsbehov drøftes.

 
Beslutning
Der udarbejdes en pressemeddelelse om ”Plan for benyttelse af Strandene” samt 
Småfolksvej.

 
10. Evt. og ønsker til kommende møder

Næste mødedato er mandag den 18. maj 2020 kl 8.30.


