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Referat
1.

Bemærkninger til referat og udsendt dagsorden
På forespørgsel fra Mogens gav Bjarne M. en kort opdatering vedr. Projekt Besser Made og
en nylig rydning og frilægning af oldtidshøje ved Rævebakkerne.
Mogens gav selv en opdatering vedr. ny registrering af vadegræs i Stavns Fjord. De seneste
meldinger tyder på, at vadegræs har bredt sig markant – visse steder er udbredelsen øget
med 30 og 100% i forhold til registreringen i 2008.
Mogens oplyste i øvrigt, at vadegræs ikke udgør et problem for vadefugle.

2.

Meddelelser
Samsø Naturskoles Årsrapport 2019
Naturskolen forventer et uændret aktivitetsniveau i 2019, deltagelse i flere events (Åben
Hjortholm, jagtarrangement, Naturens dag m.m.)

3
3.1

Indkomne punkter til dagsordenen
Naturens Dag 2019:
P.t. har følgende meddelt, at de deltager i Naturens dag d. 8 september, 2019:
Danmarks Naturfredningsforening, Samsø Jagtforening, Samsø Golfklub og Samsø
Kommune/Naturafdelingen. Naturens dag afholdes som i 2018 på Samsø Golfklubs arealer.
Kontaktpersoner er: Samsø Jagtforening/ Søren Jørgensen, DN/ Maria, Samsø Golfklub/
Thomas Friis Pihlkjær, Naturafdelingen/ Bjarne.
Naturafdelingen indkalder til planlægningsmøde i nær fremtid.

3.2

Orientering om love og regler i naturen
Bjarne gav en kort gennemgang af de væsentligste love og regler, der gælder inden for
beskyttelse af naturen i Danmark og en oversigt over regler for offentlig færdsel i naturen.
Det materiale, der blev udleveret på mødet, vedlægges dette referat som bilag.

4.

Aktiviteter siden sidste møde
Punktet slået sammen med punkt 5, Bordet rundt.

5.

Bordet rundt
Teknisk Udvalg. Michael omtalte den vellykkede temadag: Land-vand-natur Multifunktionelt landskab på Samsø.
D. 20. marts arrangerer Projekt Night Light arrangerer nattevandring ved Kragemosen.
D. 21. marts er der borgermøde om plastsortering.
Grønt Råd afholder den årlige ekskursion d. 27. maj.

Danmarks Naturfredningsforening. Maria omtalte de frivillige i praktisk naturpleje, der
mødes d. 10. marts for sidste gang denne vinter. Plejen består denne dag bl.a. i at fjerne
/afbrænde gyvel.
D. 31. marts arrangerer DN den årlige affaldsindsamling.
Dansk Ornitologisk Forening. Mogens nævnte, at mange borgere på Samsø ikke har kendskab
til Grønt Råd og foreslog, at rådets 10-års jubilæum kunne give anledning til presseomtale /
nyhedsbrev m.m.
Økologisk Samsø: Thorkild foreslog en drøftelse af Grønt Råds arbejde siden rådet blev
nedsat for 10 år siden – og gerne en vision for arbejdet fremover.
Samsø Energi- og Miljøkontor. Intet nyt
Samsø Museumsforening. Bodil omtalte museets planer om et vikingetræf, årets
særudstilling ”I bevægelse”, ønske om etablering af dyrelaug til pasning af dyrene på
husmandsstedet ”Fredensdal”, en workshop for frøsamlere, en historisk ”strømpestrikningsworkshop” og et udstillingssamarbejde med øens fotografigrupper.
Samsø Ro- og Kajakklub: Intet nyt
Samsø Jagtforening: Intet nyt
6.

Eventuelt
Grønt Råd afholder ekskursion d. 27. maj fra kl. 12.00 – 17.00.
Gerne med besøg på Harpesdal, Samsø Spildevand og rensningsanlæg på Nordsamsø.

Referent, Bjarne Manstrup

