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Referat:
1.

Bemærkninger til referat og udsendt dagsorden
Ingen bemærkninger

2.0

Meddelelser:

2.1

Ændret praksis for slåning af grøftekanter i Samsø Kommune
Bjarne gav en kort orientering. Den kommunale slåning af grøftekanter er blevet reduceret
over en årrække. Teknisk Udvalg besluttede på møde i forsommeren, at (sommer)slåningen
skulle reduceres yderligere til fremover kun at omfatte strækninger, hvor slåning var
begrundet i trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Efterårsslåning af hele grøftekanten
gennemføres fortsat.
Der er blevet orienteret om den ændrede praksis på kommunens hjemmeside.

3.0

Indkomne punkter til dagsordenen

3.1

Evt. etablering af stigruppe i Grønt Råd (udsat fra møde d. 17. maj)
Punktet er sat på dagsordenen af DN, og Rikke Clausen var inviteret til mødet, da hun
repræsenterer foreningen på dette område.
DN har i flere år arbejdet for at der blev etableret nye stier på Samsø og inviterede en række
lodsejere til et møde i foråret. Det lykkedes dog ikke at få et konstruktivt samarbejde.
DN anbefaler på den baggrund, at der nedsættes en sti-gruppe i Grønt Råds regi.
Flere medlemmer i Grønt Råd tilkendegav, at en konstruktiv dialog med lodsejere er helt
afgørende for etablering af nye stiforløb. Jørgen Brøgger henviste til Friluftsrådets gode
erfaringer med ”Kløverstier” og ”Spor i landskabet”, hvor små lokalsamfund i samarbejde
med lodsejere har anlagt nye stiforløb i nærområdet.
Det blev besluttet, at Naturafdelingen indkalder Landboforeningen og DN til et indledende
dialogmøde. Andre foreninger, der ønsker at deltage, skal melde tilbage til Naturafdelingen.

3.2

Status for naturkvalitetsplanlægning
Arbejdet er endnu ikke påbegyndt. Der er dog udarbejdet et udkast til retningslinjer. Dette er
tidligere udleveret til Grønt Råd og vedhæftes dette referat. Det forventes, at udkast til
Naturkvalitetsplan kan udsendes til Grønt Råd inden næste møde d. 15. november.
Kommunen påtænker at inddrage lokale ”fageksperter” med en særlig viden om f.eks.
botanik, fugle eller insekter til dialog for herigennem at få en opdateret viden om særlige
forekomster af planter og dyr. Dette skal ses som et supplement til kommunens eget
program for tilsyn med beskyttede (§3) naturområder.

4.0
4.1

Aktiviteter siden sidste møde
Opfølgning på møde med Naturstyrelsen d. 18. maj.

Bjarne orienterede kort om forvaltningens møde med Naturstyrelsen i maj – herunder om
kommunens ønske om at medvirke til, at ejendommene Thomasminde og Sandballegård kan
finde anvendelse til almennyttige formål.
Naturstyrelsen har i juli kontaktet Samsø Kommune med invitation til dialog om input til
driftsplanen. Kopi af brevet blev udleveret på mødet og vedhæftes som bilag.
Alle i Grønt Råd opfordres til at overveje, om de kan bidrage.
4.2

Opfølgning på ekskursion d. 24. maj
Flere tilkendegav, at ekskursionen havde været meget vellykket.
Bodil spurgte til erfaringer med brug af det nye shelter i aktivitetsparken. Michael kunne
oplyse, at shelteret er blevet brugt i overensstemmelse med formålet. Der har dog også
været eksempler på knap så hensigtsmæssig brug (affald og graffiti)

5.

Bordet rundt
Henrik påpegede, at den reducerede slåning af grøftekanter kan være til gene for
gående og motionsløber, og at trafiksikkerhed altid bør have første prioritet.
Jørgen omtalte Naturens Dag d. 2. weekend i september. Jørgen vil forsøge at få
Friluftsrådet Århus Bugt til at være tovholder for et større arrangement på Samsø i 2017.
Nis omtalte forårets Fjordfestival, hvor sejlads med solcelledrevet båd havde været en
succes.
Maria omtalte DN’s samarbejde med Naturafdelingen om praktisk naturpleje med
borgerinddragelse. Det påtænkes at gennemføre arbejdsdage den sidste søndag i hver
måned hen over vinteren. Alle er velkomne til at deltage i arbejdet og med
forslag til lokaliteter, der trænger til pleje. Mogens påpegede, at den tidligere gennemførte
pleje i Møgelskår desværre ikke var blevet fulgt op med hurtig oprydning / fjernelse af de
fældede træer og buske.
Bjarne Kleis anslog, at der blev skudt omkring 1000 stykker råvildt og mellem 30 og 40 dådyr
årligt. Der var observeret usædvanligt mange ræve i år.
Bodil oplyste, at Lis Nymark stopper på Samsø Museum d. 1. september, hvorefter Majken
Fosgerau Salomonsen tager over. Bodil nævnte desuden, at et græsningssamarbejde på
toppen af Dyret ikke er aktuelt lige nu, idet der ikke er enighed i gruppen af interessenter.
Mogens oplyste, at årets optælling af skarver resulterede i ca. 2000 par. Dette antal er
nogenlunde konstant i disse år. Antallet af grågæs er derimod stigende. Der er f.eks. talt
1300 i fjordens sydlige del, og det forventes, at antallet kan stige til 2500 i løbet af
vinteren. Der er optalt 25 par tejster på Vejrø og 7 par ved Vandstedet for enden af
Langdalen.
Bjarne M. orienterede om arbejdsgruppen vedr. Sørenden og Besser Made. I samarbejde
med Århus Kommune er der udarbejdet et notat om en evt. tilbageføring af Sørendens udløb
til Stavns Fjord samt et idékatalog med forslag til projekter, der kan nedsætte
næringsindhold og vandmængde, der når frem til udløb.
Arbejdsgruppen regner med at indkalde til lodsejermøde dette efterår.

6.

Evt.
Intet til referat.
Næste møde i Grønt Råd er d. 15. november kl. 15.30.
Alle bedes medbringe kalendere, så der kan aftales mødedatoer for 2017.

