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Referat
1.

Bemærkninger til referat og udsendt dagsorden
Ingen bemærkninger

2.

Meddelelser
Naturstyrelsen modtager fortsat meget gerne input til driftsplanlægningen. Forvaltningen og
SET afholder snarest møde vedr. Thomasminde og Sandballegård.
Friluftsrådet medvirker i Naturens Dag på Samsø i 2017

3

Indkomne punkter til dagsordenen

3.1

Udkast til Naturkvalitetsplan. Orientering v. Bjarne Manstrup
Naturkvalitetsplanen bliver indarbejdet i kommuneplanen. Det er hensigten at skrive kort og
handlingsorienteret, så planen bliver til et værktøj for forvaltning og administration af
naturområder på Samsø. Naturafdelingen er i god dialog med lokale borgere, der har en
særlig viden om Samsøs plante og dyreliv.
Grønt råd havde en kort drøftelse af natursyn og naturkvalitet og prioritering af indsatser
- dog uden at blive meget konkrete.
Maria fra DN spurgte til fredningen af ”Husmandsagrene” ved Sælvig. Her skulle dyrkning
være afløst af græsning. Hvem har ansvar for bevaringen af agrene?
Efterskrift:
Naturafdelingen har efter mødet læst Overfredningsnævnets kendelse af 12. maj 1975, hvor
det fremgår, at ”Der gives ret for det offentlige ..... til, hvis ejerne af de terrasserede agre
opgiver dyrkningen af disse, da at kunne foretage pleje af området ”
I dette tilfælde ejes området af Silkeborg Statsskovdistrikt. DN og Naturafdelingen aftaler,
hvem der evt. tager kontakt.

3.2

Forslag til Natura2000 naturhandleplaner Orientering v. Bjarne Manstrup
Efter at have fået en kort gennemgang af de større naturprojekter havde rådet en drøftelse
af bekæmpelse af Rynket Rose. Her blev både de kommunale projekter f.eks. ved Vester
Hedekrog og Naturstyrelsens nyere projekt ved Issehoved berørt.

4.0

Aktiviteter siden sidste møde

4.1

Stigruppen
Maria refererede fra Rikke Clausen, at DN var meget tilfreds med det nyligt afholdte møde
Henrik Øster tilsluttede sig og gjorde opmærksom på, at ud over lodsejere var der flere

interessenter f.eks. jægere og andre naturinteresserede, der ikke nødvendigvis ønsker nye
områder åbnet for offentligheden.
Der var herefter en kort debat om fordele og ulemper ved trykte contra elektroniske
publikationer og brugen af Aaps.
Naturafdelingen fungerer fortsat gerne som sekretariat for stigruppen. Alle foreninger i
Grønt Råd opfordres til at deltage i stigruppen og ikke nødvendigvis lade sig repræsentere af
formanden.
Forslag til kommende aktiviteter:
 Invitere turistbureauet med til et møde
 Større møde med gæster udefra for at blive inspireret af deres vellykkede projekter.
 Dialog med borgerforeninger (evt. inddragelse af Spor i landskabet, Kløverstier og lign.)
5.








6.

Bordet rundt
DN v. Maria: Der er aftalt naturplejedage med borgerinddragelse sidste søndag i måneden
frem til 1. marts 2017. Seneste samlinger har været på Nordby Hede, hvor der er fjernet
unge birketræer. Sune fra Naturafdelingen koordinerer arbejdet.
Intet nyt fra Samsø Energi- og Miljøkontor.
Intet nyt fra Rideklubberne
DOF v. Mogens: Der er afholdt optælling af svømmeænder i begyndelsen af oktober. Der er
i alt optalt ca. 1000 ænder fordelt således: Gråænder (150), Pibeænder (700), Krikænder
(150)
Ro- og Kajakklubben v. Charly: Klubben kan holde 50 års jubilæum i 2017. Der er ingen
sejladsaktiviteter i de kommende måneder.
Landboforeningen v. Henrik: Også denne forening kan holde jubilæum i 2017 men med 175
års virke.
Naturafdelingen v. Bjarne: Turistkontoret har trukket sig ud af samarbejdet vedr.
Fjordfestival. I 2017 arrangeres Samsø Fiskecup af Samsø Sportsfiskerforening.

Eventuelt
Der har været udtrykt ønske om, at en sejltur i fjordområdet kunne indgå i Grønt Råds
ekskursion i 2017. For både at imødekomme det og tage hensyn til ynglefuglene foreslås
ekskursionen flyttet til efter sommerferien.
Forslag til mødekalender bliver således:
 Møde tirsdag d. 31. januar fra kl. 15.30 – 17.30
 Møde tirsdag d. 25. april fra kl. 15.30 – 17.30
 Ekskursion tirsdag d. 29. august fra kl. 12.00 – 17.00
 Møde tirsdag d. 21. november fra kl. 15.30 – 17.30

Ref. Bjarne Manstrup

