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Referat
1.

Bemærkninger til referat og udsendt dagsorden
Den tidligere udsendte mødekalender ændres på grund af andre kommunale aktiviteter.
Ændringer af mødekalender for Grønt Råd fremgår sidst i dette referat.

2.

Meddelelser:
Kommuneplan klar til politisk godkendelse og behandles på kommende møder i TU, ØU og KB.
Kommuneplanen er den samlede plan for udviklingen af hele kommunens område. Planen
udstikker rammer for de næste 12 år og skal revideres hvert fjerde år.
I denne kommuneplan indgår et afsnit om Naturkvalitetsplanlægning. Grønt Råd har tidligere
været inddraget i en drøftelse af dette emne.
Nu følger en politisk beslutningsproces, hvorefter planen sendes i offentlig høring. Planen skal
endeligt godkendes af den siddende kommunalbestyrelse før kommunalvalget.
Tværkommunalt EU Life projekt: Coast-to-coast Climate Challenge (C2CCC)
Projektet vedrører klimasikring. Projektmidler kan ikke anvendes til anlæg men udelukkende til
forundersøgelser, projektbeskrivelser og lign. På Samsø kunne midler bl.a. benyttes i forbindelse
med en eventuel omlægning af Sørenden og i naturgenopretning af Besser Made.
Nyt vedr. Besser Made
På kommende møde i arbejdsgruppen d. 9/2 vil Bertel Meilvang orientere arbejdsgruppen om
C2CCC.
Nyt vedr. Tranebjerg Mose
Kommunen har fundet en løsning på bortkørsel af deponeret jord. Der er afholdt møde med
ExamVision for bedst muligt at begrænse generne ved jordkørslen. I uge 5 køres nogle vognlæs
som forsøg. Herefter udarbejdes plan for bortkørsel af den resterende jordmængde.
Samsø Fiske-Cup d. 12. til 14. maj 2017
Der arrangeres ikke en samlet Fjordfestival, som tilfældet har været i de seneste par år.
I 2017 arrangerer Samsø Sportsfiskerforening en Fiske-Cup i samarbejde med Sælvigbugtens
Camping.

3
3.1

Indkomne punkter til dagsordenen
Status vedr. brug af ejendommene Thomasminde og Sandballegård.
På NST, Søhøjlandets visit på Samsø i foråret blev spørgsmålet om ejendommenes anvendelse
rejst igen. Nuværende lejeaftaler udløber, og der ønskes bud på fremtidig anvendelse til
almennyttige formål. Samsø Kommune har genoptaget drøftelsen (der har været tidligere
forsøg, som ikke har ført til konkrete projekter). Der er foretaget ny besigtigelse og kommunen
vil drøfte anvendelsesmuligheder med Moesgård Museum i begyndelsen af 2017.

3.2

Status for Naturens Dag, d. 10. september, 2017 v. Jørgen Brøgger, Friluftsrådet
På grund af andre opgaver kan Friluftsrådet ikke lægge en større indsats på Samsø i forbindelse
med Naturens Dag d. 10/9, 2017. Det blev derfor besluttet at stile mod et mindre arrangement i
2017 – primært arrangeret af lokale kræfter, og at der d. 15. september inviteres til en
indledende drøftelse af et større arrangement i samarbejde med Friluftsrådet i 2018.

4.
4.1

Aktiviteter siden sidste møde
Der har ikke været afholdt møder siden sidste møde i Grønt Råd.
Det blev foreslået, at stigruppen arrangerer borgermøde med inviterede oplægsholdere, der
kunne fortælle om deres ”succeshistorier” med etablering af nye stier.
Bjarne indkalder snarest stigruppen til møde. Gruppen består p.t. af Rikke, Henrik og Bjarne.

5.

Bordet rundt
Friluftsrådet: Intet nyt
Samsø Energi- og Miljøkontor: Intet nyt
Samsø Landboforening: Henrik spurgte til nedsættelse af Vandråd. Ingen kunne uddybe.
Samsø Museum. Bodil oplyste, at Moesgård Museum arrangerer foredrag for foreningens
medlemmer på Samsø d. 14/3 på museet og d. 15/3 i Nordby.
Samsø Jagtforening: Intet nyt.
Samsø Ro- og Kajakklub: Charly oplyste, at foreningen har få medlemmer, og at det er en
udfordring af få nye til bestyrelsen. Foreningen står over for at skulle ”genopfinde sig selv”.
Danmarks Naturfredningsforening: Maria omtalte kommende Naturplejedag d. 26/2 og
Affaldsindsamling d. 2/4. Maria udleverede heftet ”Sådan ligger landet” og gjorde opmærksom
på materialet ”Naturtjek”.
Dansk Ornitologisk Forening. Mogens omtalte de landsdækkende vandfugletællinger, der er
gennemført i januar. Mogens gennemgik kort tællingerne i de seneste 3 år. De viser årlige
variationer, men i store træk er antallene ret stabile for både ænder, gæs og svaner.
Der er ved den årlige nationale ørnetælling optalt 409 ørne. Ingen på Samsø pågældende dag.
Samsø Kommune: Bjarne orienterede kort om regulering af råger på Møllebakken.
Michael omtalte det kommende arrangement Open Space – Det bli’r på øen, der gennemføres
d. 24. februar.

6.

Eventuelt:
Tidligere udsendt mødekalender annulleres og erstattes af denne:
 Grønt Råd møde d. 24. april fra kl. 14.00 – 16.00 (Bemærk tidspunkt)
 Grønt Råd ekskursion d. 4. september fra kl. 11.00 – 16.00
 Grønt Råd arbejdsgruppe vedr. Naturens dag 2018, d. 15. september
 Grønt Råd møde d. 22. november fra kl. 15.30 – 17.30

Referent: Bjarne Manstrup

