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Mødet indledtes med en velkomst og kort præsentationsrunde, da Thorkild og Robert er nye
medlemmer i rådet.

Dagsorden
1.

Bemærkninger til referat og udsendt dagsorden
Ingen bemærkninger

2.

Meddelelser
Der slås vejkanter i kommende periode. Kommunen er forpligtet til at slå hele vejkanten op
til frøgræsmarker. Andre steder slås mindst muligt – dog tæller trafiksikkerhedshensyn før
natur. Det er også tid for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo. Det er 1. år med den nye
bekendtgørelse, der tillader kommunen at bekæmpe på privat grund og sende en regning til
lodsejer. Kommunen forventer dog ikke, at det bliver aktuelt.

3

Indkomne punkter til dagsordenen
Ingen punkter indkommet.

4.

Status for Naturgenopretning i Besser Made
Ansøgning til Den danske Naturfond og EU-Life ansøgning – herunder høringssvar vedr.
inddragelse af Besser Made i Natur 2000 område Stavns Fjord.
- Ansøgning til naturfonden gav ikke noget resultat. Sandsynligvis mest på grund af det
ansøgte beløbs størrelse. (7½ mio. i forhold til et max. på 1½ mio. i ansøgningskriterierne)
- Der er åbnet for fornyet ansøgning vedr. ændring af grænser for Natura 2000 områder.
Der søges om, at få Besser Made inddraget i Natura 2000 område Stavns Fjord.
Inddragelse af Besser Made og/eller andre områder uden for nuværende Natura 2000
grænse er en forudsætning for at bevare et strandengsareal som det nuværende ved
kommende havstigninger.

5.

Aktiviteter siden sidste møde

5.1

Status vedr. naturgenopretning i Tranebjerg Mose.
Tranebjerg Mose indgår i en samlet plan for Sørenden. Det er fortsat planen at skabe et
bynært naturområde med et forsinkelsesbassin. Ambitionerne for området afhænger bl.a. af,
om andre lodsejere i området vil medvirke.

5.2

Status og plan for Naturens Dag 2018.

Der er foreløbige tilsagn om deltagelse fra: Samsø Jagtforening, Danmarks
Naturfredningsforening, Samsø Museumsforening, Naturafdelingen og evt. Samsø Kajak- og
roklub. Friluftsrådet melder snarest muligt tilbage vedr. deres engagement – hvorefter der
indkaldes til planlægningsmøde.
5.3

Orientering om Stigruppens møde med øens borgerforeninger - og det videre forløb.
Michael orientere om et meget konstruktivt møde med 5 af øens 7 borgerforeninger. Flere
borgerforeninger har ”egne” lokale bynære vandrestier. Der vil i første omgang være fokus
på at udbygge vandrestier. Senere kan man tage fat på ridestier og stier til mountain-bikers.
Borgerforeningerne mødes efter planen før sommerferien, og der afholdes møde med både
borgerforeninger og stigruppe efter ferien.

5.4

Orientering om Projekt Night Light / Dark sky areas.
Michael orienterede om nylig afholdt erfa-møde i Århus. Projektet har som formål at
begrænse lysforurening og udpege områder, hvor man kan opleve total mørke.
Interesserede kan høre meget mere på et offentligt møde på Nordby Kro tirsdag d. 12. juni
kl. 19.30.

6.

Bordet rundt
Michael orienterede om ”Grønne cafeer” og udleverede informationsark (vedhæftet dette
referat). Kommunens energikoordinator Anne Sofie Lütken kan kontaktes for yderligere
information.
Økologisk Samsø: Thorkild oplyste, at foreningen nu har ca. 300 medlemmer og orienterede
om fonden, der har erhvervet den 2. ejendom. Forpagtere er interesseret i at etablere
shelter i det kystnære naturområde ved Dallebækkens udløb.
Thorkild og Robert anbefalede, at Grønt Råd blev inddraget som høringspart i forbindelse
med kommunens beslutning om et større motorcykelløb. Michael tager spørgsmålet op på
kommende møde i Teknisk Udvalg. Hvis Grønt Råd skal udtale sig i sagen, forventes der
indkaldt til ekstraordinært møde i august.
Thorkild anbefalede desuden, at Grønt Råd blev inddraget i en drøftelse af kommunes
håndtering af affald med henblik på en øget genanvendelse.
Danmarks Naturfredningsforening: Finn omtalte en henvendelse fra Grænseforeningen, der
forbereder 100-årsdagen for genforeningen. Grænseforeningen anbefaler, at Samsøs 4
mindesten for genforeningen fredes. Stenene er beliggende i Nordby, Toftebjerg,
Kongehøjen og Brundby.
Naturafdelingen / Samsø Naturskole:
Sommerprogram offentliggjort for naturskole- og Blå-Flag aktiviteter. Der afholdes min. 35
naturskolearrangementer og 25 Blå-Flag arrangementer i sommerferien.
Åbning af Blå-Flag sæson lørdag d. 9/6
Naturafdelingen deltager i Råvarefestival med 2 stande om hhv. naturpleje med gutefår - og
naturskole.
Der er optalt Salep-gøgeurter med et meget opmuntrende resultat.
Naturhistorisk Museum i Århus tilbyder at arrangere temaaften om biodiversitet. Grønt Råd
er gerne vært ved et sådant arrangement, og det blev besluttet, at Naturafdelingen går
videre med sagen.

7.

Eventuelt
Ekskursion d. 28. august fra kl. 12.00 – 17.00
Første prioritet: sejltur til Kyholm
Anden prioritet: ekskursion til flyvepladsen, Tranebjerg Mose og Harpesdal.
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