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Referat.
1.

Bemærkninger til referat og udsendt dagsorden
Bjarne oplyste, at Naturstyrelsen sætter ejendommene Thomasminde og Sandballegård til
salg.
Kommunalbestyrelsen har afsat 30.000 kr. årligt til en pulje, der benyttes til løbende
vedligeholdelse af gadekær.
Michael oplyste, at Grønt Råd vil blive inddraget i samarbejdet Samsø 2030–fossilfri
samfund.

2.

Meddelelser
Intet til referat.

3
3.1

Indkomne punkter til dagsordenen
Naturens Dag 2018 evt. i samarbejde med Friluftsrådet, Århus Bugt
Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe.
Alle foreninger, der vil medvirke i Naturens Dag d. 9. september 2018, skal melde tilbage til
Naturafdelingen, aubmn@samsoe.dk senest d. 1. december 2017. Der vil herefter blive
indbudt til et arbejdsgruppemøde i begyndelsen af det nye år.

4.
4.1

Aktiviteter siden sidste møde
Status for arbejdet i stigruppen.
Der er ikke blevet fulgt op på det offentlige temamøde i maj måned. Grønt Råd besluttede,
at der afholdes nyt offentligt møde på Energiakademiet tirsdag d. 16. januar kl. 19-21.
Alle i Grønt Råd opfordres til at gøre opmærksom på arrangementet i egen forening.
En arbejdsgruppe bestående af Rikke, Michael og Bjarne mødes d. 27/11 kl. 15 for at
forberede program herunder beslutte, hvem der skal inviteres.
(Der blev på mødet udleveret foldere med de eksisterende stier i de fredede områder
omkring Stavns Fjord og Nordby Bakker samt i- og omkring Besser, Onsbjerg og Brundby).

5.

Bordet rundt
Samsø Ro- og Kajakklub:
Intet nyt.
Danmarks Naturfredningsforening:
DN har afholdt Grønt Valgmøde. Der er oprettet et le-laug / høslet-laug. I samarbejde med
Naturafdelingen gennemføres praktisk naturpleje den 1. søndag i måneden. I november blev
en gravhøj ryddet for opvækst af brombær. I december foretages rydning omkring et
vandhul. Der arrangeres affaldsindsamling d. 22. april, 2018.
DN har udpeget repræsentant til Naturråd.

Samsø Landboforening: Der er også her udpeget repræsentant til Naturrådet.
Rideklubberne på Samsø:

Intet nyt.

Dansk Ornitologisk Forening:
Der er optalt 1995 skarvreder i 2017. Det er det laveste antal i en årrække. Stavns Fjord
rummer dog fortsat Danmarks største koloni. Der er som noget nyt optalt ved hjælp af drone,
der har fotograferet kolonierne. Øvrige fugletællinger i september/oktober: ca. 1500 grågæs,
ca. 1000 pibeænder og ca. 1200 krikænder.
Naturafdelingen:
Der er solgt færre lam fra kommunens besætning end tidligere år. Dette skyldes
sandsynligvis, at også private dyreholdere nu kan levere lam. Alle lam slagtes på Samsø
Slagtehus i Kolby. Naturafdelingen får garvet skind, da der er en stor efterspørgsel.
6.

Eventuelt
Intet til referat.

Referent: Bjarne Manstrup
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der er ikke aftale datoer for Grønt Råds aktiviteter i 2018.

