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Referat
1.

Bemærkninger til referat og udsendt dagsorden
Ingen bemærkninger til referat.
Maria ønskede en generel drøftelse af brugen af gift på baggrund af fund af giftstoffer i
drikkevandsboringer. Emnet drøftet under punkt 3.

2.

Meddelelser
Samsø Sportsfiskerforening deltager ikke i rådets aktiviteter p.t. men modtager fortsat
dagsordener og referater.
Nyt medlem i Grønt Råd: Samsø Museum overtager pladsen efter Samsø Museumsforening.
Opdateret oversigt over medlemmer i Grønt Råd (vedhæftet dagsorden).

3.
3.1

Indkomne punkter til dagsordenen
Knud Tybirk orienterede om ”Biosamfund Samsø” og andre miljø- og naturprojekter i
Teknisk Afdeling. De viste slides er vedhæftet referatet som Bilag 1.

4.
4.1

Aktiviteter siden sidste møde
Evaluering af ekskursion d. 3. juni med besøg på Harpesdal, Samsø Spildevand og
rensningsanlæg på Nordsamsø. Der var positive tilbagemeldinger på den afholdte
ekskursion.
Michael orienterer om Samsø Spildevands kommende etablering af 7 forsinkelsesbassiner.
Grønt råd indgår gerne i dialog om bassinernes udformning, når er plan for placering
foreligger.

4.2

Drøftelse af brugen af sprøjtegift og fund i drikkevandsboringer (jf. punkt 1)
Michael orienterede om drøftelse i Teknisk Udvalg, der på møde i august havde inviteret
sagsbehandlere fra Aarhus Kommunes Teknik og Miljø for at orientere om status for
drikkevandsforureningen på Nordøen.
Bjarne nævnte, at kommunen bekæmper Bjørneklo med Roundup. Der anvendes ikke
sprøjtegift derud over.
Henrik nævnte, at de aktuelle fund i drikkevand stammer fra sprøjtemidler, der for længst er
udfaset i jordbruget, og at der i dag er strengere krav til godkendelser.
Flere nævnte, at der var grund til at have sætte ind over for brug af Roundup i haver.
5.

Bordet rundt
Samsø Energi- og Miljøkontor. Intet nyt.
Samsø Landboforening. Intet nyt.
Danmarks Naturfredningsforening: Maria omtalte den netop afholdte Naturens Dag 2019 i
et samarbejde mellem DN, Samsø Kommune, Samsø Jagtforening, Sambiosens
”Cykelkøkken”, PlastReduktion Samsø og Samsø Golfklub. Arrangementer var vellykket, og
der er plads til flere medarrangører næste år. DN afholder Årsmøde d. 22. oktober.

Friluftsrådet: Nylig afholdt åbning af projekt ved Brundby Sportsplads med bl.a.
shelter. Friluftsrådet har støttet projektet.
Samsø Ro- og Kajakklub: Intet nyt.
Dansk Ornitologisk Forening: Mogens omtalte aktuelle fugletællinger:
Der er p.t. ca. 1.000 grågås på Samsø. Antallet er sandsynligvis 2.000 i løbet af kommende
måneder. Nationalt er antallet af grågæs øget fra 30.000 i 1980 til 175.000 i 2010. I dag er
der ca. 130.000. Antallet af Canadagæs anslås at være 300-500.
Resultat af årets optælling af skarver foreligger endnu ikke, men det forventes at være
uændret omkring 2000 reder i 2019.
Naturafdelingen: Bjarne orienterede om kommunens offentlige arrangementer, hvor der er
afholdt 20 Blå-Flag arrangementer og knap 40 naturskole arrangementer. Naturskolen har
medvirket i flere større events som Vikingearrangement, Råvarefestival, Åben Hjortholm
m.fl. I kommende periode samles besætninger og avlsvæddere til salg til andre kommuner
eller private dyreholdere. Revideret informationsmateriale om Naturpleje i Samsø Kommune
blev udleveret på mødet og vedlægges dette referat som Bilag 2.
Bjarne omtalte kommende periodes borgermøder, som arrangeres af Samsø
Kommune. Foreløbig plan for møderne:
 24. september om boliger
 22. oktober om turisme
 26. november om jordfordeling
 17. december om vedvarende energi
6.

Eventuelt. Intet til punktet.
Bemærk: Næste møde i Grønt Råd flyttes til mandag d. 25. november.

