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Klima – Diverse projekter, status mv
Havplan – status mv
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8. næste møde
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Formanden startede mødet med at byde velkommen til rådets to nye medlemmer hhv. Klaus Fogh
som repræsentant for Friluftsrådet Østjylland og Lone Bording Jensen fra DN’s Lokalkomite.

Referat
Vandforsyningsplan – oplæg og drøftelse
v/ Peter Thastum
Kommunen skal udarbejde en vandforsyningsplan for alle de almene vandværker i kommunen ifølge
Vandforsyningslovens § 14. Vandforsyningsplan 2021-2027 for Norddjurs Kommune afløser den tidligere
vandforsyningsplan 2011-2017.
Slides fra mødet medsendes referat.
Tidsplan for vedtagelse af Vandforsyningsplan for Norddjurs Kommune 2021 - 27
1. februar 2021
Miljø- og Teknikudvalget behandler forslag til Vandforsyningsplan
9. februar 2021
Økonomiudvalget behandler forslag til Vandforsyningsplan
23. februar 2021
Kommunalbestyrelsen vedtager forslag til Vandforsyningsplan
24 februar – 21. april
8 ugers offentlig høring
7. juni 2021
Miljø- og Teknikudvalget behandler endelig Vandforsyningsplan
15. juni 2021
Økonomiudvalget behandler endelig Vandforsyningsplan
22. juni 2021
Kommunalbestyrelsen vedtager endelig Vandforsyningsplan

Kommuneplan og biodiversitet – oplæg og drøftelse
v/ Heidi Jensen
Plan- og udviklingsstrategien for Norddjurs Kommune er den overordnede ramme og dermed
fundamentet for arbejdet med strategier, politikker og planer inden for alle kommunens fagområder.
Plan og udviklingsstrategien
Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 19.
november 2019 vedtaget plan- og udviklingsstrategi
2019 for Norddjurs Kommune.
https://www.norddjurs.dk/media/7128810/Planog-udviklingsstrategi-2019_25nov_High.pdf

Biodiversitetspolitikken er et outcome af Plan- og
udviklingsstrategien. se mere på.
https://www.norddjurs.dk/borger/natur-ogmiljoe/offentliggoerelser/afgoerelser
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Kommuneplan 2021 – 2023
Kommunalbestyrelsen skal på møde den 15.
december behandle temaet biodiversitet med
henblik på at beslutte hvordan og i hvilket omfang
politikken ønskes indarbejdet i kommuneplanen.
Forslaget til den nye kommuneplan forventes at
blive sendt i 8 ugers offentlige høring i starten af
2021. Her får alle mulighed for at deltage i
debatten om kommunens udvikling.

Orientering Klima
v/ Ulrik Christensen
C2C Randers Fjord
Forslaget til risikostyringsplanen for Randers Fjord 2. planperiode er nu på vej gennem politisk
behandling og senest i offentlig høring i 6 mdr. i januar. Inden den endeligt vedtages, hvor deadline
er 22. oktober 2021.
C2C Grenåens opland
Corona har vanskeliggjort følgegruppe- og interessentinvolveringen i projekt C2C Grenåens opland.
Derfor er det besluttet at bryde området ned i mindre delområder, hvor vi arbejder på lokal
involvering. I Norddjurs forventes delområderne at bliver. A) Skærvad + Ørum Å-opland; B) Hele
Kolindsund; c) Grenaa by; D) områderne syd for sydkanalen, sammenhæng med bybånd Syd i plan og
udviklingsstrategien. Grønt Råd inviteret til alle grupperne, hvor møderne forventes afholdt som walk
and talks – mere information følger, som vi får detaljerne på plads
Klimatilpasning Grenaa
Grenaa klimasikringsprojektet: Grenaa – næse for vand. Dette er et partnerskabsprojekt mellem
Norddjurs Kommune, Grenaa Havn og Aqua Djurs – hvor vi søger Real Dania om projektmidler.
Projektansøgningen er under udformning, hvor vi anvender al information indsamlet i det seneste
halvår + projektet har sammenhæng med C2C Grenåens opland projektet
Klimasikring Allingåbro
En lokal arbejdsgruppe har i et års tid arbejdet på udviklingsideer og sparring til udvikling langs åen
med udgangspunkt bl.a. i kultur, natur og klimatilpasning – forvaltningen arbejder nu med en
afklaring om det videre formål med området, sådan et faktisk projekt kan igangsættes.
DK2020
Danmark og kommunerne skal arbejde på mod e 0-udledning af drivhusgasser i år 2050 – her er
Kommunen gået sammen med Regionens øvrige kommuner for at arbejde for den fælles dagsorden
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Orientering – Lokalt høringssvar til statens første Havplan
v/ Ulrik Christensen
Danmarks første Havplan forventes i høring primo 2021. Søfartsstyrelsen er tovholder på opgaven.
Kort resume fra Grønt Råds møde 27. februar 2027
Havplanen skal fastsætte, hvilke havområder i de danske farvande der kan anvendes til bl.a. offshoreenergiudvinding, skibsfart, fiskeri, akvakultur, havminedrift og miljøbeskyttelse frem imod 2030.
Havplanen vil skabe større sikkerhed for maritime virksomheder og bedre forudsigelighed af, hvad
havet anvendes til, og påvirkningen af de marine økosystemer.
Afledt af forudgående debat om havdambrug er 9 Kattegat kommuner gået i samarbejde om
kvalificering af høringssvar til kommende udkast til Havplanen. Foruden Norddjurs deltager
Mariagerfjord, Randers, Syddjurs, Århus, Odder, Samsø, Hedensted og Horsens i samarbejdet.
Norddjurs Kommune som sekretariatskommune
INVITATION TIL AFSLUTNINGSKONFERENCE – LIVESTREAMING - PÅ PROJEKTET ”UDVIKLING AF EN
REGIONAL HAVPLAN FOR DET VESTLIGE KATTEGAT” DEN 2. DECEMBER KL. 16.00-18.45 2020 FRA
KATTEGATCENTRET, GRENÅ.
Baggrund
Komiteen Bæredygtig Kystkultur har i samarbejde med Kattegatcentret og ni østjyske kommuner, bedt
en forskergruppe fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet om at udarbejde en faglig rapport
om en bæredygtig havplan for de erhvervs-, samfunds- og miljømæssige forhold i det vestlige Kattegat.
Rapporten vil efterfølgende danne faglig baggrund for kommuners fælles høringssvar til den nationale
havplan. Rapporten offentliggøres før konferencen og kan hentes på nettet.
Formål
Formålet med konferencen er at informere om indholdet i den faglige rapport, herunder gennemgå
forudsætninger, konflikter, muligheder for sameksistens samt konkrete forslag til en regional,
bæredygtig plan for erhvervs, samfunds og miljømæssige forhold i det vestlige Kattegat. Desuden
skitseres den efterfølgende politiske proces frem mod et fælles høringssvar til den nationale havplan.
Konferencen skal endvidere medvirke til at informere offentligheden om havplanlægningens betydning
for havmiljøet.
Link til konferencen: https://www.streamcloud.dk/vlms-events/komiteen-baeredygtig-kystkultur/
Pressemeddelelse for udgivelse af DCE-rapporten kan tilgås på følgende link:
https://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/fire-bud-paa-planlaegning-i-det-vestligekattegat/.
Link til DCE-rapport kan findes her: https://dce2.au.dk/pub/SR403.pdf

Bordet rundt
Gensidig orientering
Danmarks Naturfredning:
Generalforsamling er afholdt; Medlemstallet er stabilt
Corona har fået flere folk ud i naturen og det synes som om nærhed og tilhørsforhold er væsentlige
faktorer, når der vælges rute. Det efterlader et styrket fokus på benyttelse vs. beskyttelse.
DN arbejder på et høringssvar til placering af nyt vandværk ved Tornled og en hvilende fredning
omfattende Hevring skydeterræn.
Friluftsrådet
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Friluftsrådet 85 organisation har fået ny direktør - Winni Grosbøll, der de seneste 11 år har været
borgmester på Bornholm. Der samarbejdes med DR om programmet ’ud i naturen’. Ellers et mere
stille år end vanligt, hvor Corona har udsat planlagte aktiviteter.
DOF
Der afholdes generalforsamling for afdeling Østjylland (tidligere Århus Amt) i februar. Medlemstallet
er status quo. Der er afholdt corena sikre foredrag og fysiske ture det forgangne år –
arrangementerne har været overtegnet trods deltagergebyr.
Landbrug:
Efterspørgsel på oksekød er dalende. Modsat har produktion af svinekød været højt – markedet
begrænses dog af svinepest i Tyskland. Corona har ramt slagterierne hårdt og udfordret den daglige
kapacitet. Der er udvist sympati med minkfarmene – bl.a. på baggrund af generel bekymring for
fremtidige statslige virkemiddel til reduktion af corona mutationer.
Jagtforeningerne:
Debatten om hjortevildt i Danmark pågår stadig og er udvidet til nu også at omfatte dåvildt. Der
hersker fortsat uenighed om grundlaget for regulering af jagten (med/uden arealbegrænsning).
Corona har ikke påvirket jægers aktivitet.

Mødeplan 2021
Dagsorden
Aktuelt

25. februar
Grenaa
03.juni
Allingåbro/felttur
30. august
Foreløbig
25. november
Allingåbro

Aktuelt/ude
Dialogmøde med Miljø- og teknikudvalget
Aktuelt

Evt.
Der er ryddet træer og buske på en strækning langs Hevring å. Dette har været nødvendigt
af hensyn til driften af vandløbet.
Næste møde
25. februar 2021 på Grenaa Rådhus kl. 17.00.

-slut-
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