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Referat
1.

Bemærkninger til referat og udsendt dagsorden
Bjerne M. oplyste, at Moesgård Museum har meddelt Samsø Kommune, at de ikke for
nuværende er interesseret i at indgå samarbejdsprojekter, der tager udgangspunkt i statens
ejendomme, Thomasminde og Sandballegård i Langdalen, Nordby Bakker.
Maria ønskede en drøftelse af ”Det grønne Danmarkskort” og savnede det i
Kommuneplanen. Emnet blev taget op under dagsordenens punkt ”Eventuelt”.

2.

Meddelelser
Intet til referat.

3

Indkomne punkter til dagsordenen

3.1

Handlingsplan for Samsø 2030
Michael orienterede om det igangværende samarbejde mellem Samsø Kommune,
Energiakademiet og Planenergi vedr. Samsø 2030 – fossilfri samfund. Der arbejdes med en
bred vifte af emner som: Biogas, Bæredygtig fødevareproduktion, Cirkulær økonomi,
Biodiversitet m.fl.
Handlingsplan forventes klar ultimo 2017. Grønt Råd forventes at blive inddraget i processen.

3.2

Status og visioner for landsbyernes gadekær
Bodil Mørk havde ønsket punktet på dagsordenen og fremsendt et kort notat primært om
gadekærenes kulturhistoriske betydning. Bodil nævnte eksempler på, at myndigheder i visse
tilfælde var meget restriktive, når borgere ønskede at restaurere gadekær, der var omfattet
af naturbeskyttelseslovens § 3.
Bjarne M. oplyste, at det i dag kun er gadekærene i Nordby og Besser, der har status som
branddamme. Bortfalder denne status - som det er tilfældet for de mange øvrige gadekær på
øen – bortfalder også forpligtelsen til at vedligeholde kærene. For en del af kærene på Samsø
er ejerforholdene ikke afklarede. Det kan derfor ofte uklart hvem, der har ansvaret for deres
aktuelle status, og det kan være vanskeligt at få ejerforholdene afklaret. En oprensning kan i
visse tilfælde også være dyr. Særligt hvis slam fra kæret indeholder miljøfarlige stoffer.
Kommunalbestyrelsen har fokus på gadekærene og har bedt om, at forvaltningen udarbejder
et fokuspunkt til den kommende budgetlægning.
Flere medlemmer i Grønt Råd pointerede det problematiske i udsætning af fisk og
systematisk fodring af ænder medvirker til at øge mængden af næringsstoffer og dermed
mængden af alger og andemad.

4.

Aktiviteter siden sidste møde

4.1

Stigruppen har foreslået tema-aften om ”Stier i det åbne land” d. 16. maj.
Stigruppen, der har kontakt til Energiakademiet og oplægsholdere, er blevet opmærksomme
på, at tirsdag d. 16. maj kan være et dårligt valg, da bukkejagten går ind denne dag. Mange
jægere er også lodsejere, og vi ønsker at så mange lodsejere som muligt vil deltage i mødet.
Grønt Råd anbefalede derfor, at stigruppen hurtigst muligt undersøger alternative datoer, og
flytter mødet, hvis det er muligt. Der forsøges med alternativerne 17/5 eller 18/5.
Det blev besluttet, at det officielt er Grønt Råd, der er værter ved mødet, og at
kommunalbestyrelsen inviteres til at deltage
Alle medlemmer af Grønt Råd opfordres til at sende invitation ud til egne medlemmer, når
den endelige dato foreligger.

5.

Ønsker til fagligt indhold til den årlige ekskursion d. 4/9 kl. 12-17
Naturafdelingen fik mandat til at sammensætte et program.
1. prioritet: Sejltur på fjorden og evt. til Kyholm, hvis vejret tillader det. Faglige emner
kunne være: reservatet, strandengsprojekt, Natura2000 udpegningsgrundlag, skarver.
2. prioritet: Ekskursion på Samsø til f.eks. Tranebjerg Mose, Golfbanen, Samsø Flyveplads

6.

Bordet rundt
DN: Maria omtalte ”Bæredygtige dage” på Energiakademiet, hvor der i år bliver et meget
omfattende program. DN arrangerer et ”le- kursus” og har fået stillet et mindre areal til
rådighed til demonstration. DN håber, at høslet med le kan blive en naturpleje-metode
fremover og opfordrede alle til at kontakte brogere, der kan slå med le.
Maria udleverede: Sådan ligger landet – om landbruget 2016 samt pjecen Plads til det vilde.
Samsø Ro- og Kajakklub: Intet nyt.
Samsø Jagtforening: Bjarne oplyste, at der var registreret ræv på Hjortholm. Det har
stor betydning for de jordrugende fugles ynglesucces, og der gøres en stor indsats for at
holde holmene fri for ræve.
Rideklubberne på Samsø: Intet nyt.
Samsø Museumsforening: Intet nyt
DOF: Intet nyt.
Naturafdelingen: Bjarne oplyste, at der kun er skudt 4 voksne råger på Møllebakken, men at
reguleringen tilsyneladende har haft den ønskede effekt.

7.

Eventuelt
Maria spurgte til ”Det grønne Danmarkskort” herunder kommunens udpegning af ”Potentiel
natur” og ”Økologiske forbindelser. Bjarne gjorde opmærksom på, at kommuneplanen, der
ventes politisk vedtaget inden sommerferien, indeholder tekstafsnit, der beskriver
rammerne for naturkvalitetsplanlægning. De konkrete udpegninger fremgår af kortbilag.
Maria opfordrede til at det tydeliggøres i Kommuneplanen, hvordan Samsø Kommune vil
indarbejde ”Det grønne Danmarkskort” i planlægningen.
Ref. Bjarne Manstrup.

