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Referat 
1. Intro til Bæredygtighedens Hus 

Jacob Lænsø, ansat i Driftsselskabet Grenaa Havn som Project Manager for ’Bæredygtighedens Hus’, 
fortalte inspirerende om, hvordan Grenaa Havn med et visionært udviklingsprojekt vil skabe 
rammerne for den fremtidige grønne erhvervsudvikling på Djursland. Tanken er at skabe et ’Hus’, 
hvor virksomheder med bæredygtighed som den fælles værdi og drivkraft skal skabe grundlaget for 
de kommende årtiers grønne erhvervsudvikling på Djursland. 

Forretningsmodellen er enkel; Miljø-, social- og økonomisk bæredygtighed er omdrejningspunktet. 
Bæredygtighed skal være et vartegn for Djursland med Grenaa som epicenter. 

I 'Bæredygtighedens Hus', centralt placeret på havnen i Grenaa, er flere funktioner samlet under 
samme tag. Udlejning af både kursus- og mødelokaler samt kontorfællesskab med mulighed for lager- 
og produktionsfaciliteter gør det attraktivt for virksomheder at placere sig midt i det pulserende 
havnemiljø. Der er rigtig meget plads på de 10.000 kvadratmeter. Men det kræver til gengæld også 
plads at rumme de visioner, som Grenaa Havn vil virkeliggøre i Havnecenters kompleks i de tidligere 
Thorfisk-bygninger på havnen. 

Der er idag 22 virksomheder med til sammen 87 medarbejdere tilknyttet huset. Flere af 
virksomhederne har netop lanceret de første produkter.  

Et kig ind i fremtiden byder på mulighed for Bæredygtigheds Festival, Sustainable food market, 
Sustainable Roof top. 

mailto:hej@norddjurs.dk
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Ønske for fremtiden er, at Bæredygtighedens Hus kan melde ’banko’ på FN’s 17 verdensmål for 
bæredygtig udvikling. 
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2. Ny struktur i Norddjurs Kommune - organisationsoversigt (hvem laver hvad) 

Norddjurs Kommune har det sidste år arbejdet med en større tilpasning af organisationen. Målet er 
færre og mere homogene forvaltninger som skal understøtte en styrket økonomi.  

Grønt Råd Norddjurs fortsætter som de grønne foreningers dialog- og sparringsorgan for miljø- og 
teknikudvalget. Følgende repræsenterer fra Norddjurs Kommune er i den forbindelse: 

 Niels Ole Birk, repræsentant for miljø- og teknikudvalget (ingen ændring) 

 Direktør i ny Fællesforvaltningen (ny forvaltning: Miljø- og kultur- samt 
arbejdsmarkedsforvaltningen) 

 Ulrik Christensen, chef for Byg- og Miljø (delvis sammenlægning af Erhverv og Miljø samt 
Plan og Natur) 

 Heidi Jensen, sekretær for Grønt Råd Norddjurs (ingen ændring) 

Status i forandringsprocessen er ved implementering af to ud af tre faser følgende (Grønt Råds 
ophæng til Fællesforvaltningen er vist med rød cirkel): 
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3. Besparelser i driften - hvilke konsekvenser 

Det er formålet at Grønt Råd Norddjurs rådgive kommunalbestyrelse og forvaltning i forhold, som 
vedrører natur, miljø, klima og rekreative interesser i kommunen.  

Som konsekvens af kommunens trængte økonomi er der gennemført følgende besparelse med 
relevans for Grønt Råd: 

 

Naturbudget, 2019 (Budget 2018 – besparelse) = Mio. kr. 

Naturforvaltning (2,517-0,600)    1,917 

Skovforvaltning (0,808-0,700)    0,108 

Vandløb og vandområdeplaner 3,085 

Klimaindsats reduceret til C2C (1,000-0,140)    0,860 

I alt  (7,410-1,440)    5,970 

 

Naturforvaltning 
Driftsbesparelser (beslutningsgrundlag): 
For at opretholde lovpligtige opgaver, hvor Norddjurs Kommune er kontraktligt forpligtet, omfatter 
besparelsen kan-opgaver. Det betyder at nye projekter til forbedring af naturværdier på privatejede 
område stoppes, ligesom drift af eksisterende publikumsfaciliteter og formidlingsindsatsen 
nedjusteres. 

Konsekvens: 
Mange af Norddjurs Kommunes mest værdifulde naturområder findes på privatejede arealer. Opgives 
plejetiltag på disse arealer, tabes biologisk mangfoldighed, og det bliver vanskeligere at færdes i og 
opleve naturen. Mindre vedligeholdelse af friluftsfaciliteter og en nedtonet formidlingsindsatsen. 

 

Skovforvaltning  
Driftsbesparelser (beslutningsgrundlag): 
Området nedjusteres med 25% udmøntet på drift og vedligeholdelse samt udvikling af 
friluftsfaciliteter samt publikums-indretninger. Det er en forudsætning, at der fortsat ikke afholdes 
udgifter i forbindelse med skovdyrkning. 

Konsekvens: 
Udvikling af friluftsfaciliteter og publikums-indretninger reduceres væsentligt. Hermed en betydelig 
dårligere tilgængelighed, mere affald, uplejede områder, dårlige forhold til fritidsaktiviteter, mindre 
fokus på råger og generelt mindre indbydende områder for borgere og turister. 

 

Klimaindsats 
Anlægsbesparelser (beslutningsgrundlag) 
Anlægget nedjusteres til et minimum. 

Konsekvens: 
Kommunens klimaindsats reduceret til alene at omfatte eget arbejde i projekt C2C. Øvrige 
klimaopgaver nedprioriteres. 
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For uddybende vedrørende besparelser, se referat fra Kommunalbestyrelsen den 13. november 2018 

http://polweb.norddjurs.dk/open/Kommunalbestyrelsen%20(Åben)/2018/13-11-
2018/Referat%20(Åben)/KB-13-11-2018%20-%2000%20Referat%20med%20bilag.pdf 

 

 

 

4. Sig Noget om affald 

Reno Djurs har netop igangsat forarbejdet til en ny affaldsplan, som skal 
beskrive, hvordan affald på Djursland skal indsamles og behandles i de 
kommende år.  

Alle borgere, virksomheder og organisationer m.v. på Djursland inviteres til at 
komme med idéer, forslag og synspunkter i processen. 

 

Læs mere: 

http://www.renodjurs.dk/sig-noget 

Debatoplæg: nye hentningsordninger på Djursland? Status og muligheder. 

 

Kom til info aften: 

Tirsdag den 28. maj kl. 19-21 ved Reno Djurs, Nymandsvej 11, Balle 

Tilmelding på renodjurs@renodjurs.dk eller på 8759 7777 

 

Sig din mening: 

Skriv synspunkter på http://www.renodjurs.dk/sig-noget 

 

 

 

 

  

http://polweb.norddjurs.dk/open/Kommunalbestyrelsen%20(Åben)/2018/13-11-2018/Referat%20(Åben)/KB-13-11-2018%20-%2000%20Referat%20med%20bilag.pdf
http://polweb.norddjurs.dk/open/Kommunalbestyrelsen%20(Åben)/2018/13-11-2018/Referat%20(Åben)/KB-13-11-2018%20-%2000%20Referat%20med%20bilag.pdf
http://www.renodjurs.dk/sig-noget
mailto:renodjurs@renodjurs.dk
http://www.renodjurs.dk/sig-noget
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5. Drikkevand og pesticider (v/ Per Misser) 

Vandværkerne i Norddjurs Kommune 

 37 vandværker fordelt i kommunen producerer selv vand på lidt flere kildepladser. 

 14 distributionsvandværker køber deres vand fra andre 

 

Nitrat – status maj 2019 
Ingen vandværker indvinder vand med et nitratindhold over grænseværdien (50 mg/l). 

Nogen vandværker ses at have stigende sulfatindhold, hvilket betyder at der er kontakt til 
overfladen. Nitrat er på vej. (Bæredygtighed på sigt er et fokuspunkt)  

 

Pesticider – status maj 2019 
8 kildepladser (6 vandværker) har fund af pesticider. Alle fund er under grænseværdien. 

BAM (2-4-dichlorbenzamid) og Desphenyl-chloridazon er de største syndere. Blandt stoffer der bruges 
nu, er der fund af Bentazon. Miljøstyrelsens varslingssystem (VAP) tester aktuelle stoffer, som er med 
godkendelse – eller under godkendelse. Regionerne har fokus på punktkilder, de både finansierer og 
tester for et hav af stoffer i forsøgsområder spredt i landet. Vejlby-kildepladser er med i forsøget. 

  

BNBO - Boringsnære beskyttelsesområder 

BNBO er en del af indvindingsoplandet nær boringen. 

- Fra stregen til boringen tager det grundvandet 1 (2) år at nå 
frem. 

- Retning på grundvandsstrømmen bestemmer områdets form.  
- Indenfor området er der det største ”sug” – øget nedsivning. 
- Arealet kan tilpasses markens form og dyrkning (ikke mindre). 

 

Tillæg til pesticidaftalen 
Indgået den 11. jan. 2019 (V; La; K; DF; S; R, SF). 

Nedsivning af pesticider i BNBO skal nedbringes, dvs. slut med sprøjtning på landbrugsjord og 
erhverv. 

Kommuner og vandselskaber skal forsøge at lave frivillige aftaler. Evt. økologisk omlægningstjek. 

Nås målet ikke på 3 år indfører staten et generelt forbud mod brug af pesticider. 

Der kommer lovkrav 1. jan 2020. I den forbindelse er ny vejledning pt. i høring. 

 

Forhistorien 
Kommunerne fik mulighed for tilskud, og gennemførte BNBO-projekter i 2013, hvor et antal 
kommuner og vandværker fik beregnet og afrapporteret deres BNBO til MST - herunder også 
Norddjurs Kommune.  
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Staten sørgede for at beregne alle øvrige vandværkers BNBO i 2016. Fra 2018 blev BNBO-arealerne 
bindende gennem udpegning i en bekendtgørelse. 

Fremtiden – kommunen skal sikre at der ikke sprøjtes i BNBO ved: 
- Frivillig aftale (på ekspropriationslignende vilkår). 
- Påbud efter MBL § 24 (mod fuld erstatning). 
- Påbud efter MBL § 26a (hvis der er en indsatsplan) 
- Forbud mod dyrkning 
- Opkøb af jord 
- Skovrejsning 
- Naturprojekter 
- Flytning af vaskepladser 
- Økologitjek (tilskud) Frivillig aftale – påbud – forbud 

 

Finansiering 
Hvem betaler erstatningen? 
Erstatning efter individuel vurdering (markedspris og taksationskommission). 

Hvad betales for: 
- Værditab i form af engangserstatning 

Hvem betaler: 
- Brugere af vandet der har gavn af indgrebet (§ 24). 
- Kommunalbestyrelsen eller vandselskab (§ 26a). 
- Evt. vandværkssamarbejde. 
- Evt. skattefrihed hvis KB viser vilje til ekspropriation. Ellers tilrådes bindende svar fra 

Skat om skattefrihed, eller ved salg, om frihed for ejendomsavancebeskatning. 

 

Mens vi venter - Hvad gør Norddjurs Kommune 
- Sørger for gældende indvindingstilladelse (forudsætning for udpegning) 
- Overblik over antal BNBO og antal ha i BNBO med erhvervsmæssig drift 

 

 

6. Bordet rundt 

udsættes. 

 

 

7. Evt. 

Havet: Med udgangspunkt i statens kommende Havplan var ’livet i havet’ sat på dagsordenen, da 
politikere fra kommuner, Folketinget og EU Parlamentet mødes med havets beskyttere og benyttere 
til en heftig debat i Kattegatcentret på FN’s biodiversitetsdag onsdag den 22. maj klokken 17.00. 
Flere medlemmer fra Grønt Råd deltog. 

Jægerne: Der er genindført regulær jagttid på sølvmåger. 
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Friluftsrådet: Kjeld Simonsen fortsætter som Friluftsrådets repræsentant i Grønt Råd. 

DOF: Medlemstallet i fremgang lokalt. Landsmøde er afholdt på Kystvejens Hotel med b.la. fugletræk 
ved Gjerrild på programmet. Tendens på landsplan: Mange nye fugle ses mens almindelige arter, som 
fx nattergal og vibe, er i tilbagegang. Insektbestanden er i tilbagegang og kan være årsagen; samtidig 
vokser Saharas og udfordre generelt trækfuglene. 

 

 

8. Næste møde 

Grønt Råd mødes næste gang den 5. september 2019. 

Forslag til emner (evt. felttur) sendes til Heidi på hej@norddjurs.dk senest den 25. august. 

 

Grønt Råd 2019 indhold 

26. marts 

Grenaa Plantage 

Dialogmøde med MTU 

Temamøde – skovdrift 

23. Maj 

Grenaa Havn 

Aktuelt 

Besøg/intro Bæredygtighedens Hus 

5. september 

Allingåbro/felttur 

Aktuelt/felttur 

5. december  

Grenaa 

Aktuelt 

 ….slut…. 
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