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Referat 

 

ad 1) Bevæg dig for Livet, projekt i Norddjurs  

v/Kia Skov Rosenbrock 

 

Bevæg dig for livet – Hvad er det? 

• Nationalt projekt med målet om at sætte Danmark i bevægelse.  

• Idrætshistoriens største partnerskabsaftale mellem DGI, DIF, TrygFonden og Nordea-fonden. 

• 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke motion, og 50 procent af befolkningen skal dyrke 

motion i en forening. 

• Partnerskab med Ældre Sagen, Friluftsrådet og Parasport Danmark. 

 

Målsætningen år 2024 

Inaktive borgere fra 20% til 18,4% (svarende til 450 borgere i Norddjurs Kommune). 

Borgere der dyrker idræt eller anden form for motion i fritiden fra 49% til 53% (1.100 borgere). 

Minimum 500 af de nye aktive/mere aktive, blive medlemmer i idrætsforeningerne.  

Mål: 8% flere 60+ årige samt 3,5% flere børn og unge, 

Der skal ske en generel stigning i antallet af medlemmer, der dyrker idræts- og bevægelsesaktiviteter 

i andre end folkeoplysende foreninger. 

 

Bevæg dig for livet - Norddjurs Kommune 

 

 

 

 

 

Aftalen henvender sig til alle borgere i Norddjurs Kommune, men med fokus på målgrupperne børn og 

unge samt 60+ årige. 

 

Sundhed 

Projektet udvikler samarbejde mellem kommunale tilbud og foreningslivet samt sætter fokus på 

træningstilbud i fællesskaber. Norddjurs Kommune vil facilitere: 

 Bevægelsestilbud til borgere der gerne vil være mere aktive 

 Sammenhængende bevægelses- og idrætsindsats i institutioner 

 

Rum og ramme 

Norddjurs Kommune arbejde tager udgangspunkt i følgende rum og rammer: 

- Naturen som bevægelsesarena 

- Potentialer i naturen 

- Facilitetsstrategi 

- Vær aktiv i lokalområdet 

 

Mere om projektet 

 

https://www.norddjurs.dk/borger/kultur-og-fritid/bevaeg-dig-for-livet 

eller 

https://www.bevaegdigforlivet.dk/ 

 

 

 

 

 

https://www.norddjurs.dk/borger/kultur-og-fritid/bevaeg-dig-for-livet
https://www.bevaegdigforlivet.dk/


ad 2) Vandråd 

v/Søren Kepp Knudsen 

 

Lov om vandplanlægning understreger værdien af lokal inddragelse i udarbejdelsen af de kommende 

vandområdeplaner. Kommunerne skal dermed, under eventuel inddragelse af lokale vandråd, 

udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats i bl.a. indsatsprogrammets målsatte vandløb således, 

at der skabes grundlag for at opnå ”god tilstand”. 

 

Etablering af vandråd forud for indsatsprogram vedr. vandområdeplanerne 2021-2027 er pågået efterår 

2019. Vandrådenes arbejde vil være fokuseret på at rådgive kommunerne om de supplerende indsatser, 

der skal skabe grundlag for at nå konkrete miljømål i 2027. Vandrådenes arbejde påbegyndes december 

2019 og forventes afsluttet ved indberetning af forslag til indsatser til Miljø- og Fødevareministeriet 

senest d. 22. september 2020. 

 

Formålet er at indberette forslag til indsatser der forbedrer de fysiske forhold, sådan at de er forenelige 

med ”god økologisk tilstand” og ”godt økologisk potentiale”. Forslagene kan indberettes i de vandløb 

der er i risiko for ikke at opfylde miljømålet i 2027. 

 

Konkret: 

 Doser anerkendte virkemidler i vandområder 

ud fra kendskab til kvalitetselementernes 

tilstand samt eksisterende fysiske forhold.  

 

 ”Øvrige indsatser” fx natur- eller 

klimaindsatser. Herunder fysiske indsatser på 

landbrugsjord (miniådale, restaurering af hele 

ådale og dobbeltprofil) 

 

 

 

 

 

Omfang af opgaven 

 

 

 
Djursland (hovedopland 1.6) 

- 6.293.000 kr. 
- minimum indsats i 35 af 116 km vandløb 
- minimum fjerne 4 af 48 spærringer 

 
Randers Fjord (hovedopland 1.5) 

- 42.874.000 kr. 
- minimum indsats i 235 km af 775 km vandløb 
- minimum fjerne 29 af 336 spærringer 

 
 
 
 
 



ad 3) Øster Allinge, Vådenge projekt 
v/Søren Kepp Knudsen 
 
Projektet omfatter 224 ha landbrugsjord og har til formål at bidrage til kravet i Vandplan 1.5 om 
reduktion af den samlede årlige kvælstofbelastning til Randers Fjord. Formålet er, at fjerne kvælstof 
før det når kystområder. 

Økonomi: NaturErhvervstyrelsen har meddelt tilsagn på 22,033 mio. kr., svarende til 100% finansiering. 
NaturErhvervstyrelsen har endvidere meddelt, at der i tilknytning til projektet er reserveret 4,410 mio. 
kr. til 20-årige fastholdelsestilsagn. 
 
 
Baggrund 
 
Vandplaner og Vådområder 
Målet for 1. vandplansperiode var en reduktion 90 ton i opland til Randers Fjord - Forventet realiseret 
reduktion ca. 33; hvoraf Øster Alling udgør godt 20 ton. 
Målet for 2. vandplansperiode er 111 ton; Hvoraf Drammelstrup enge kan bidrage med 9,5 ton. 
 
Effekten opnås ved 
Ophørt drift 

- Ophør gødskning og omlægning 
- Fortsat græsning og høslet 

Overrisling fra opland 
- Dræn og grøfter føres op på terræn 

Oversvømmelse Å/tidevand 
- Tilfører kvælstof fra å eller havvand 

 
 
Hvordan virker et vådområde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ad 4) Solcelleanlæg i Norddjurs 
v/ Rikke Kroier 
 
I Norddjurs mærkes efterspørgslen på større sammenhængende arealer til etablering af 
solcelleanlæg. Kommunen har modtaget to konkrete projekter, som nu er under behandling. 

  

Estruplund (268 ha ansøgt) Søby (233 ha ansøgt) 

Gul ramme: Samlet ansøgt areal 
Rød ramme: arealer, hvor solceller ikke ønskes af landskabeligt synspunkt 
Grøn ramme: Besluttede arealer til solceller 
Pink ramme: respektafstand til naboer, 200 m 

 
Retningslinjer for etablering af større solcelleanlæg tager udgangspunkt i kommuneplanens 
udpegninger. I planen er nævnt, at i bevaringsværdige landskaber kan der som udgangspunkt ikke 
opføres byggeri eller tekniske anlæg, der kan forringe områdets naturmæssige, kulturhistoriske eller 
rekreative landskabsværdier. Endvidere at der i de værdifulde kulturmiljøer normalt ikke må opføres 
byggeri eller etableres anlæg, som ødelægger eller i væsentlig grad forstyrrer oplevelsen eller 
kvaliteten af de kulturhistoriske værdier. Indledende screening af projekterne og første politiske 
behandling afleder nedenstående til videre behandling: 

 
 
Fremadrettet proces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny lovgivning på området er i høring nu og træder i kraft 1. juni 2020. 

 



ad 5) Havplan 
Udskydes 
 
 
ad 6) Biodiversitet, opfølgning på 98K biodiversitets-roadshow 
v/Annette Limborg Madsen 
 
Som opfølgning på oplæg af Naturhistorisk Museum 2018 ’98K biodiversitet-roadshow’ orienteres om 
Norddjurs Kommune indsats for løbende bevarelse og øget biodiversitet. 
 
Kort resume/status 

 Biodiversiteten i kraftig tilbagegang lokalt, nationalt og globalt.  

 Tab af arter sker nu 1000-10000 gange så hurtigt som normalt  

 Tab af biodiversitet er pt. så stort, at det omtales som den 6. masse-udslettelse.  

 Men vi KAN gøre noget ved det 
 
Hvad afgør biodiversiteten (overlevelsen)? 
Biodiversitet /biologisk mangfoldighed = variationen af gener, arter og økosystemer. 

Individuelt 
- Konkurrence om føde, plads m.v. med artsfæller og andre arter 
- Mulighed for at formere sig 

På artsniveau 
- Egnede levesteder, fødemuligheder, ynglesteder for arten som sådan 
- Fysiologiske tilpasninger, væksthastighed etc. 
- Konkurrence 

For økosystemer 
- Opretholdelse eller ødelæggelse af hele økosystemer f.eks. regnskove eller Great Barrier 

Reef, heder, moser etc. 
 
 
Hvad kan vi gøre internt i Norddjurs Kommune? 
 
Igangværende indsats 
 
Naturpleje og genopretning 

 Pleje af kommunale og private naturområder 

 Differentieret naturpleje 

 Genopretningsprojekter (højmose/vådområder) 
Intern temadag 12.9.2019 

 Præsentation af faktorer, der påvirker biodiversitet 
Interne møder med teams 

 Drøfte hvordan NK kan øge biodiversitet ved at tilpasse løsninger af eksisterende opgaver. 

 Udvikle konkrete, lavpraktiske løsninger, der kan begunstige biodiversitet. F.eks. 
Inspirationskatalog vedlagt lokalplaner 

Supergruppe 

 Udvikle samarbejder på tværs omkring biodiversitet 
 
Kommende indsats 
 

 Justering af driften 

 Ekstensivering 

 Justering af administrative tiltag 

 Vild med vilje 

 Kommunikation 
Rådgivning for borgere (naturplejeplaner, borgerdrevet naturpleje). 
Formidling og inspiration i fht. borgerne. 
Fremme biodiversitet i byerne i samarbejde med borgerforeninger og lign.? 
Muligt samarbejde med Djursland Landboforening? 
Samarbejde med uddannelsesinstitutioner. 



ad 7) Plan- og udviklingsstrategi 
v/ Heidi Jensen 

 

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 19. 
november 2019 vedtaget plan- og udviklingsstrategi 
2019 for Norddjurs Kommune. På hjemmesiden 
findes materiale og link til indsendelse af 
høringssvar - høringen er åben til og med 28. januar 
2020. 

 
 
 
ad 8) Stiforbindelse Skovgårde-Fjellerup 
v/ Heidi Jensen 
Stiforbindelsen mellem Fjellerup-Skovgårde er nu etableret. Tracéet har i processen været til 
drøftelse; Nedenstående er resultatet. 4 nye anlagte stier (vist med blå og markeret med røde pile) 
danner et forbindende forløb, som via eksisterende vejnettet skaber adgang mellem 
sommerhusområderne – dette uden at skulle benytte den trafikerede Nordkystvej. Trafiksikkerheden 
er dermed øget væsentligt. 

 
 
 
 
 
ad 9) Mødeplan 2020 
 

Grønt Råd 
2020 

Dagsorden 

27. februar 
Grenaa 

Aktuelt 

11. juni 
Allingåbro/ude 

Aktuelt/ude 

17. september 
Grenaa/ude 

Aktuelt/ude 

26. november 
Allingåbro 

Aktuelt 

 
Punkter til dagsorden fremsendes Heidi forud møderne på hej@norddjurs.dk 
 
 
 
 
ad 10) Evt. 
Intet under punktet. 
 

-slut- 
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