
 

 

Dato: 05. april 2018 
Reference: Heidi Jensen 
Direkte telefon: 89 59 40 03 
E-mail: hej@norddjurs.dk 
Journalnr.: 18/868 

 

Dagsorden / referat af møde i Grønt Råd Norddjurs.  

Mødested: 
Se beskrivelse i nedenstående 

Mødedato + klokkeslæt: 
Onsdag den 5. april 2018 kl. 17.00 – 19.00 
Hvis du er forsinket, så ring 2022 4670 

 

Deltagere: 
 

Forening / organisation Telefon /E-mail 

Henrik Rudfeld Danmarks Jægerforbund  

Heinrich Moll Schlesinger  Danmarks Naturfrednings- 
forenings Lokalkomité 

 

Jens Bonde Poulsen Dansk Ornithologisk Forening  

Kai Hansen Norddjurs Idrætsråd  

Lars Pedersen Sportsfiskerforeningen for 
Grenaa og Omegn 

 

Hanne Line Skovgaard Revsbech Djursland Landboforening  

Kjeld Simonsen Friluftsrådet Østjylland  

Niels Ole Birk 
(politiker) 

Miljø- og Teknikudvalget  

Peter Brostrøm 
Vasevej 7, 8920 Randers NV 

Naturstyrelsen, Fussingø Arb.: 8620 6615 / 2469 3800 
peb@nst.dk  

Hanne Broe 
Kirkestien 1, 8961 Allingåbro 

Natur og Planchef Arb.: 8959 4090 /  
hab@norddjurs.dk  

Heidi Jensen (ref.) Plan, kultur og natur Arb.: 8959 4003 / 2022 4670 
hej@norddjurs.dk  

 

Afbud fra: Peter Brostrøm, Hanne Broe og Lars Pedersen 

Øvrige deltagere: ingen 

 

Mødested: Allingåbro – Kirkestien 1, 8961 Allingåbro 
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Dagsorden: 

1. Introduktion til Grønt Råd 

2. Præsentation af foreninger/organisationer (bordet rundt) 

3. Konstituering 

4. Forretningsorden (revideret udkast) 

5. Naturforvaltning i Norddjurs Kommune 

6. Mødeplan 2018 (og emner) 

7. Evt. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Introduktion til Grønt Råd 
v/ Heidi Jensen, Plan og natur 

Grønt Råd Norddjurs er nedsat af kommunalbestyrelsen 06. marts 2007. Grønt Råd er et §17, stk. 4-

udvalg - et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse i henhold til Styrelsesloven kan 

nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg 

for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Navnet refererer til den 

paragraf i loven, der giver mulighed for at nedsætte sådanne udvalg. 

 
Formål: 

Grønt Råd Norddjurs er et dialog Råd og samarbejdsorgan mellem borgere, interessegrupper, erhverv 

og Norddjurs Kommune med det formål: 

 at fremme en bæredygtig og miljøansvarlig udvikling indenfor kommunens natur- og 

miljøområde, 

 at rådgive kommunalbestyrelse og forvaltning i forhold, som vedrører natur, miljø, klima og 

rekreative interesser i kommunen, 

 at styrke samarbejdet og den gensidige information mellem de deltagende parter. 

 
Kompetence: 

Grønt Råd kan enten på eget eller på kommunens initiativ inddrages i udarbejdelsen af kommunens 

planer, politikker og projekter på natur- og miljøområdet. Grønt Råd kan tage alle væsentlige natur- 

og miljøemner op til behandling. 

I forbindelse med kommunens budgetter og varetagelse af naturprojekter sparrer Plan og natur-

afdelingen med Grønt Råd. 

Grønt Råd er alene rådgivende i forhold til kommunalbestyrelse og forvaltning, som i sin 

beslutningsproces og sagsbehandling således ingen høringspligt har i forhold til Grønt Råd. 

I henhold til Grønt Råds forretningsorden skal udvælgelsen af medlemmer ske ud fra ønsket om dækning 

af flest mulige interesseområder, bred geografisk dækning samt ud fra foreningens medlemstal. 

 
Medlemmer i Grønt Råd: 

Udpegning af foreninger, der tilbydes plads i Grønt Råd, følger det kommunale valgår. Miljø- og 

teknikudvalget har den 20. marts 2018 udpeget nedstående foreninger, som medlem af Grønt Råd 

Norddjurs 2018-2021: 



a. DN Norddjurs (Heinrich Schlesinger) 

b. Jæger Norddjurs (Henrik Rudfeld) 

c. DOF-Østjylland (Jens Bonde Polusen) 

d. Norddjurs Idrætsråd (Kai Hansen) 

e. Sportsfiskerforeningen for Grenaa og Omegn (Lars Pedersen) 

f. Djursland Landboforening (Hanne Line Skovgaard Revsbech) 

g. Dansk Skovforening (vakant) 

Rådet består ud over de 7 medlemmer fra organisationer/foreninger yderligere af 4 repræsentanter 

fra henholdsvis: 

- Naturstyrelsen (Peter Brostrøm) 

- Friluftsrådet (Kjeld Simonsen) 

- Miljø- og teknikudvalget (Niels Ole Birk (V)) samt 

- Kommunens plan- og naturchef (Hanne Broe) 

Kommunens administration stiller sekretariatsbistand til rådighed for Grønt Råd til udarbejdelse af 

mødeindkaldelser, referatskrivning, regnskabsmæssige og øvrige budgetforhold. 

 

2. Præsentation af foreninger/organisationer (bordet rundt) 

 

 
Dansk Jægerforbund v/ Henrik Rudfeld 

Danmarks Jægerforbund er på kommunalt niveau repræsenteret af Jægerrådet Norddjurs. I Jægerrådet 

sidder en repræsentant for hver jagtforening i kommunen, og det er Jægerrådet, der har udpeget en 

repræsentant (undertegnede) til Grønt Råd. 

Jægernes hus på Kalø er indviet i 2017. 

Hjortevildtplan ligger nu fast (vedtaget i 2017). 

Danmarks Jægerforbund er på kommunalt niveau repræsenteret af Jægerrådet Norddjurs. I Jægerrådet 

sidder en repræsentant for hver jagtforening i kommunen, og det er Jægerrådet, der har udpeget en 

repræsentant (undertegnede) til Grønt Råd. 

 

 



Friluftsrådet v/ Kjeld Simonsen 

Friluftsrådet er en paraplyorganisation for foreninger der er aktive i naturen. 

Rådet arbejder for at sikre adgang til naturen og er i den forbindelse høringspart i fredningssager. 

Udmøntning af udlodningsmidler (de tidligere tipsmidler) varetages af rådet. 

 

Dansk Naturfredningsforening v/ Heinrich Schlesinger 

Naturfredningsforeningen har interesse for natur og miljø samt adgang til naturen. 

Foreningen kan rejse fredningssager og forholder sig bred til fx lokalplaner og stiplanlægning. 

Lokalforeningen arrangerer naturture, fx om svampe, fugle og botanik 

 

DOF v/ Jens Bonde 

Foreningen er organiseret i lokalafdelinger følgende de gamle amtsgrænser. Østjylland=Århus Amt. 

Fokus er fugleinteresse. Alle opfordres til at indtaste observationer i DOF-databasen. 

Atlasprojektet er netop afsluttet efter en 4 årig projektperiode. 

Foreningen arrangerer fugleture lokalt 

 

Djurs Landboforening v/ Hanne Line Revsbech 

90% af alle fuldtids- og deltidslandmænd er med i foreningen, som derved repræsenterer store dele af 

ejerskabet i det åbne land, hvor landmænd lever både i og af naturen. 

Foreningen tilbyder advokatbistand, økonomisk rådgivning, indflydelse på nye politiske tiltag på 

området samt formidling. 

 

Miljø- og teknikudvalget v/ Niels Ole Birk 

Niels Ole Birk er valgt ind i kommunalbestyrelsen for venstre. Han har post i miljø- og teknikudvalget 

og er kommunens repræsentant i Grønt Råd. 

Inddragelsesprocesser optager de politiske udvalg og Grønt Råd opfordres til at frembringe 

tilkendegivelse af interesser og evt. indsende høringssvar i konkrete sager. 

 

Norddjurs Idrætsråd v/ Kai Hansen 

Idrætsrådet repræsenterer 40 forskellige foreninger i Norddjurs. Rådets formål er styrke og udvide 

samarbejdsform og dialog med kommunen. 

Fordeling af haltider er et konkret eksempel på en af opgaverne. 

 



Sekretær for Grønt Råd Heidi Jensen 

Arbejder i Plan og naturafdelingen med kontor i Allingåbro.  

Arbejdsområder: natur- og skovforvaltning samt friluftsliv. 

Har siden ca. 2011 været sekretær for Grønt Råd 

 

3. Konstituering 

Grønt Råd konstituerede sig: 

Formand: Henrik Rudfeld 
Danmarks Jægerforbund Lokalkomité 

Næstformand: Heinrich Moll Schlesinger  
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité 

Der udpeges repræsentanter til: 
Naturparkrådet for Naturpark Randers Fjord, (3/5): Henrik Rudfeld fortsætter. 

Følgegruppen for EU projektet C2C Grenåens opland (28/6): Kai Hansen fortsætter. 

 

4. Forretningsorden (revideret udkast) 
v/ Heidi Jensen, Plan og natur 

Gældende forretningsorden er godkendt af Norddjurs Kommune, miljø- og teknikudvalget den 28. 

januar 2014 i henhold til Grøn Forums beslutning af 9. februar 2012. Væsentlige ændringer i eller tillæg 

til forretningsordenen skal godkendes af Norddjurs Kommune. 

Udkast med redaktionelle ændringer (medsendt mødeindkaldelse) blev gennemgået. 

Forretningsordenen synes på flere punkter forældet. Punktet udskydes til næste møde.  

 

5. Naturforvaltning i Norddjurs Kommune 

v/ Heidi Jensen, Plan og natur 

Naturforvaltning i Norddjurs Kommune udmøntes i Naturbudgettet som også omfatter 

vandløbsvedligeholdelse, klimaindsats og skovforvaltning. 

 

 

 

 

 



Budget til naturforvaltning er i 2018 øget med 0,100 mio. kr. til drift af Naturpark Randers Fjord; ellers 

ingen ændringer i forhold til 2017. Naturforvaltning består af nedenstående poster: 

 

 

Posterne er udspecificeret som: 

 

  



Natur- og klimaprojekter har derudover deres eget budget. Der arbejdes i øjeblikket med følgende 

projekter: 

 

 

6. Mødeplan 2018 (og emner) 
Mødekalender for 2018 blev godkendt på mødet. (Ændringer er set før). 

Grønt Råd 2018 indhold 

5. april 
Allingåbro 

Grønt Råd Norddjurs 
Konstituering 
Naturforvaltning 

22. Maj 
Allingåbrbo 

Dialogmøde med MTU (kl. 15.00 ?) 
Tema/emne: Formidling af aktiviteter 

6. september 
felttur 

Aktuelt/felttur 
Fx Helhedsplan Dystrup Ramten 

29. november  
Grenaa 

Aktuelt 

 

 

7. Evt. 

Intet  


