Grønt Råd

Referat af møde d. 19. november, 2019.

På mødet deltog:

Michael Kristensen, Anna Marie Buur, Merete Skytte Hammelken, Bjarne
Kleis, Holger Sørensen, Naja Kjærgård Laursen. Inge-Dorthe Larsen, Bjarne
Manstrup.
Afbud fra:
Henrik Øster, Thorkild Ljørring, Palle Kristensen, Mogens Wedel-Heinen, Jan
Kølbæk.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Referat
1.

Bemærkninger til referat og udsendt dagsorden
Ingen bemærkninger

2.

Meddelelser
Michael Kristensen lagde op til en drøftelse af arbejdet i Grønt Råd. Rådet har eksisteret i 10
år, og der er løbende kommet nye medlemmet til. Der lægges derfor op til en drøftelse af
kommissoriet og arbejdsformen på første møde i 2020.

3
3.1

Indkomne punkter til dagsordenen
Samsø Kommunes Planstrategi. Oplæg ved Teknisk chef, Søren Stensgaard
Kommunen udarbejder en Plan- og Agenda-21 strategi hvert 4. år.
Planen angiver temaer og fokusområder for kommende planperiode (der løber i 12 år) med
Kommuneplaner hvert 4. år.
FN’s verdensmål er indarbejdet i planen, hvor det forekommer relevant i forhold til de valgte
temaer.
Søren gennemgik Planstrategiens hovedtemaer og de særlige udfordringer, planen forsøger
at angive løsninger på. Største klimaudfordring på Samsø forventes at være tørke, og
koblede hændelser (storm, høj vandstand, meget nedbør). Sidstnævnte udgør især en trussel
for lavtliggende boliger og kystnære sommerhuse. Naturkvalitet kan ligeledes påvirkes af
ændret klima.
Gennemgangen medførte en kort drøftelse af muligheden for at etablere længere
vandreruter, Samsøs image som ”grøn Ø”, økologisk produktion, Ø-kredsløb m.m.
Planen (udkast) blev udleveret på mødet og kan findes på dette link:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=samsoe&page=document&docId
=83009&itemId=83025&attachmentId=83026

4.

Aktiviteter siden sidste møde / 5. Bordet rundt
Punkt 4 og 5 blev slået sammen:
Anne Marie Buur orienterede om ny struktur i Friluftsrådet.
Friluftsrådet, Århus Bugt, som består af Århus-, Odder- og Samsø kommune, har været
forsøgskommune og organiseret sig i disse fokusområder: Truet skov, Tangkrogen,
havområdet Århus Bugt. Nyt tema bliver evt. ”Grøn by”.
Bjarne Kleis orienterede fra jagtforeningen.
Efter fundet af en druknet mårhund på kysten ved nordvest Samsø er der udsat en såkaldt
”Judas-mårhund”. Den udsatte mårhund kan følges med ”tracker” og den har bevæget sig
rundt på det meste af øen.

Den har tilsyneladende ikke fundet en mage, så det forventes, at der ikke er en bestand af
mårhunde på Samsø. Bjarne omtalte desuden kort sygdom blandt øens råvildt.
Bjarne Manstrup orienterede om igangværende arbejde med kommunens dyrehold. På
denne årstid samles besætninger og avlsdyr til salg. Desuden omtaltes en kommende
rydning af den gamle kystskrænt ved Rævebakkerne.
Michael Kristensen omtalte Projekt Night Light arrangement onsdag d. 27/11 med besøg fra
bl.a. Anholt.
6.

Eventuelt
Næste møde i Grønt Råd afholdes mandag d. 6. januar fra kl. 15 – 17.
På dette møde drøftes Grønt Råds arbejdsform, kommissorie m.m. og der fastlægges datoer
for rådets aktiviteter i 2020.

