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Referat
1.

Bemærkninger til referat og udsendt dagsorden
Ingen bemærkninger.

2.

Meddelelser
- Friluftsrådets Århus Bugts bestyrelse har tilbudt et møde med Grønt Råd.
Grønt Råd vurderer ikke, at der er behov for et møde. Michael orienterer bestyrelsen.
- Motorløbet ”Isle of Samsoe”:
Michael orienterede kort om forløbet og Kommunalbestyrelsens beslutning
- Offentligt møde om biodiversitet på Samsø d. 5. december v. Naturhistorisk Museum,
Århus. Grønt Råd er arrangør. Aftenens foredragsholder er Emil Skovgaard Brandtoft.
Arrangementet annonceres i Samsø Posten, på Facebook, og der sendes invitation til
Kommunalbestyrelsen.
- Maria orienterede om Naturens Dag 2018. Programmet var blevet til i al hast i et
samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Samsø Jagtforening og Samsø
Golfklub. Sidstnævnte lagde arealer til arrangementet. På trods af den korte tid til
planlægning var arrangementet blevet meget vellykket. ”Naturens Dag 2019” bliver
dagsordenpunkt på møde i Grønt Råd d. 4. marts.
(Program for Naturens Dag 2018 er vedhæftet denne dagsorden som bilag)

3.

Indkomne punkter til dagsordenen
Ingen punkter indkommet

4.
4.1

Status for igangværende opgaver / projekter
Samarbejde mellem Stigruppen og Borgerforeninger
Grønt Råd / stigruppen kontakter borgerforeningerne med henblik på et internt møde –
herunder evt. planlægning af et offentligt møde.

4.2

EU-Life projekt Strandeng
Kommunen har fået afslag på ansøgning. Forvaltningen overvejer, om der skal fremsendes
ny og tilrettet ansøgning til foråret

4.3

Sørenden og Besser Made
Michael orienterede om samarbejdet mellem Samsø Spildevand A/S og Samsø Kommune.
Sørendens omklassificering til (kommunalt) vandløb indgår i spildevandstillæg, der skal i
offentlig høring. Processen forventes afsluttet til maj, 2019.
Besser Made: Samsø Kommune har ansøgt om en udvidelse af Natura 2000 område Stavns
Fjord, så Besser Made blev omfattet. Ansøgningen er ikke imødekommet.
Forvaltningen er p.t. dialog med fonde, der kunne være interesseret i at støtte en
naturgenopretning i området.

5.

Bordet rundt
Samsø Jagtforening:
Intet til referat

Samsø Museumsforening, Bodil Mørk:
Foreningen arrangerer foredrag om ”Vinens historie” d. 13. december. Museet har
arrangementer alle lørdage i december i Anton Rosens Hus.
Museet har ansat konstitueret leder pga. sygemelding.
Dansk Ornitologisk forening, Mogens Wedel-Heinen:
Årets optællinger af ynglende skarver viser følgende:
I 2018 er der registreret 2422 reder (mod 1995 reder i 2017). Der er desuden registreret
1346 reder på Svanegrunden. Skarverne breder sig således i Kattegatområdet men er i
tilbagegang i andre landsdele.
Økologisk Samsø, Thorkild Ljørring:
Foreningen afholder 10 bestyrelsesmøder årligt. Møderne er åbne for alle interesserede.
Samsø Energi- og Miljøkontor:
Intet til referat.
Danmarks Naturfredningsforening, Maria L. Gudiksen:
Naturplejegruppen mødes denne vinter den 2. søndag i hver måned. Næste gang d. 9.
december. Den aktuelle plejeopgave består i at fjerne opvækst af træer og buske på
bronzealderhøje ved Rævebakkerne.
Teknisk Udvalg, Michael Kristensen:
Teknisk Udvalg har været på en vellykket ekskursion med forvaltningen.
Michael omtalte Projekt Night Light, der har fokus på lysforurening. Emnet er nyt i dansk
sammenhæng, og der findes ingen lovgivning på området. Et lokalt Night-Light arrangement
samlede for nylig 80-90 mennesker, der bl.a. kunne se stjernehimmel og høre opera i mørke
ved Issehoved.
Naturafdelingen, Bjarne Manstrup:
Naturafdelingen planlægger at reducere antallet af gutefår, da der er kommet flere private
dyreholdere - og nogle har derud over planer om at udvide deres besætninger.
Naturpleje med fåregræsning kan være særdeles effektiv, men får er ofte uegnede til
langvarig naturpleje, da de også gerne æder urtevegetationen. Der er derfor grund til at
følge effekten af naturplejen løbende for at undgå overgræsning.
De kommunale vandløb er oprenset.
En biologistuderende har registreret udbredelsen af vadegræs i fjorden. Projektet er en
opfølgning på den første store registrering i 2008. Umiddelbart ser det ikke ud til, at
vadegræs har bredt sig så meget, som man kunne frygte – men nu skal registreringerne
bearbejdes.
Naturafdelingen forventer at afbrænde et mindre lyngareal på Nordby Hede denne vinter.
6.

Eventuelt
Bjarne Kleis opfordrede til, at der gøres en øget indsats for at gøre især udenøs kajaksejlere
bekendt med adgangsreglerne i Stavns Fjord. Bjarne foreslog bl.a., at Samsø Ro- og Kajakklub
linkede til reglerne i bekendtgørelsen på deres hjemmeside.
Thorkild foreslog, at der blev orienteret om den mange regler i naturen evt. på kommende
møde i Grønt Råd.
Det blev besluttet, at møder i Grønt Råd i 2019 afholdes på følgende mandage:
4. marts, 3. juni (ekskursion), 16. september og 18. november.
Ref. Bjarne Manstrup

