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Referat 

 

Plan- og udviklingsstrategi 2019 

v/ Sidsel Kontni Prahm 
 

 

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 19. 
november 2019 vedtaget plan- og udviklingsstrategi 

2019 for Norddjurs Kommune. Strategien har været 
i offentlig høring frem til 28. januar 2020. 

 

 
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. 
Strategien er tværgående og behandler Norddjurs Kommunes fremtidige udvikling ved at se på 

fagområderne i sammenhæng.  
 

I Plan- og udviklingsstrategien er der beskrevet vision, konkrete indsatsområder og handlinger inden 
for de faglige temaer. Der sættes fokus på 

 

 Den stærke og innovative erhvervs- og bosætningskommune med styrkepositionerne Det Blå 
og Det Grønne 

 

 De to overordnede pejlemærker for styrket tværgående udvikling i bybåndene og kystbåndet 

 

 Vi vil arbejde og opnå visionerne gennem partnerskaber og klyngedannelser med fokus på 

helhedsorienteret kommunikation og markedsføring 
 

 
 

Et fælles strategisk afsæt 

 
 

 



Plan- og udviklingsstrategien - Processen fremadrettet 
 

 
 

 
 
 

Danmarks første Havplan - Bæredygtig Havplan 
v/ Sidsel Kontni Prahm 

 
Staten udarbejder Danmarks første Havplan (iht. EU). Søfartsstyrelsen er tovholder på opgaven. 

Havplanen skal udgøre grundlaget for koordineringen af de mange anvendelser af Danmarks havområde 
på en måde, der kan understøtte betingelserne for bæredygtig vækst i Det Blå Danmark.  
 

Havplanen skal fastsætte, hvilke havområder i de danske farvande der kan anvendes til bl.a. offshore-
energiudvinding, 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. 
 

Søfartsstyrelsen forventes at have første udkast 
til den nationale havplan klar medio 2020. Planen 

træder i kraft 2021. 
 

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. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

Klimatilpasning Grenaa 
v/ Sidsel Kontni Prahm 

 

Hyppigere og større vandmængder udfordre i stigende grad bekymring i de kystnære bolig- og 

erhvervsområder på og omkring Grenåen og havneområdet. På den baggrund er der sat øget fokus på 
Klimasikring i Grenaa. Projektet er en del af det større klimaprojekt omfattende Grenåens opland 
(C2C). 

 
Fokusprojekt Grenaa skal udrede: 

 Sikringslinjer: Udredning af hvad der skal sikres 

 Sluser: vurdering ved forskellige scenarier 

 Diger: vurdering af forskellige scenarier 

 Økonomiske muligheder 

 Finansiering 

 
Der vil blive afholdt workshops særligt for fokusprojektet klimasikring Grenaa, datoer for workshop i 

dette fokusprojekt er endnu ikke fastlagt. 
 

C2C Grenåens opland – det samlede projekt: 
I Det samlede C2C Grenåens opland afholdes der workshop 12. marts (dette har ikke særskilt fokus på 

Grenaa, men et bredere perspektiv på hele oplandet), dagsorden kan ses her: 
https://www.grenaaensopland.dk/media/6961870/Dagsorden.pdf 

Alle er velkommen – husk tilmelding til Sidsel på skp@norddjurs.dk 
 

C2C – Grenåens opland 
https://www.grenaaensopland.dk/ - hjemmeside 

 
 
Materiale om klimatilpasning generelt: 

Relevant nationalt materiale findes på www.klimatilpasning.dk  
 

Der findes en side med kortlag, hvor Havvand, Vandløb, Regn mv kan ses (Scalgo, brugt på møde, er 
licenskrævet, så her et alternativ): Miljøstyrelsen, miljøgis - Klimatilpasningsplaner 

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=miljoegis -klimatilpasningsplaner 
 

Der findes mere om baggrunden for oversvømmelseskortene på denne hjemmeside: 
https://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmelseskort/ - hjemmeside 

 

 
 
Grønt Råd vil gerne følge projektet. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.grenaaensopland.dk/media/6961870/Dagsorden.pdf
mailto:skp@norddjurs.dk
https://www.grenaaensopland.dk/
http://www.klimatilpasning.dk/
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner
https://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmelseskort/


Økonomi og budget 2020 
v/ Sidsel Kontni Prahm 

Naturbudget til drift er uændret i forhold til 2019. Der har i budgetforhandlingerne været særligt 
fokus på klima, bæredygtighed og grønne partnerskaber, hvilket har resulteret i ekstra budget som 
nedenstående: 

 

 

 

Bordet rundt 
Gensidig orientering 

Lystfiskerne: Undren og bekymring over dalende fiskebestand (ørreder primært) i de vandløb, hvor 

foreningen har foretaget el-fiskeri. Undersøgelser foretaget af kommunen i mindre vandløb viser ikke 
samme faldende tendens. Det er foreningens vurdering, at fiskebestanden generelt er nedadgående - 

også i det kystnære fiskevand; Samme erfaring er gjort i Randers. Situationen følges opmærksomt. 
  

Danmarks Naturfredning: For 10 år siden var der mange fisk i kanalsystemet i Kolindsund, men sådan 
er det ikke mere. Antal signalkrebs er nu også omfangsrig – der søges erfaringer om signalkrebs 

påvirkning af fiskebestand. Skav og odder er også faktorer, der er i fokus. En opfordring til at mindre 
vandhuller renses op for affald og tilgroning, men henblik på specielt andefugles muligheder i 

landskabet.  
  

Landbrug: Store nedbørsmængder i februar og deraf meget vand på markerne udfordrer udbringning 
af gylle og kan på sigt skabe kapacitetsproblemer hos landmændene. BNBO-Boringsnære 
beskyttelsesområder; Afventer vandværkernes forslag, som forventes at resultere i frivillige aftaler 

om sprøjtefrie zoner ved drikkevandsboringer. 
  

Idrætsrådet: I forbindelse med vandprojekter i landskabet opfordres til at ind-tænke Friluftsliv. 
Bevæg dig for Livet: 10 kommuner har nu, med finansiering fra Friluftsrådet, igangsat aktiviteter for 

udsatte grupper. Kommune logo-flag ved Grenaa Naturskole hænger i laser; Det kan med fordel 
udbedres og bidrage forskønnende på en af landets fineste badestrande. 

  

Opgave 2020 Udvalg 2020 2021 2022 2023 

Medarb. Klima, udvikling og bæredygtighed ØK 0,4 0,4 0,4 0,4 

Klima og energi – drift, Partnerskaber MTU 0,1 0,1 0,1 0,1 

Klimasikring Auning  Anlæg MTU 2,290 0,89 
  

Klimasikring Grenaa og Allingåbro Anlæg MTU 0,1 
   

C2C R.F og G.O. Anlæg MTU 0,86 0,29 0,86 -1,043 

Anholt – Grøn Ø Anlæg MTU 0,05 
   

Affaldspolitik MTU 
    

Havplan MTU 0,2 
   

Vild med Vilje - Biodiversitetspolitik MTU 0,175 0,2 0,2 0,2 

FN’s verdensmål ALLE 
    

Planlægning for solceller MTU 
    

Fokus, Naturpark Randers Fjord ifm. Tilflytning Auning KFU 
    

Dystrup Ramten Søer MTU 0,287 0,085 -1,472 
 

Højmose Løvenholm MTU -0,284 0,006 -1,606 
 

 



Jagtforeningerne: De lokale klubber etablerer og renoverer klubfaciliteter; Nyt klubhus i Auning, 
Grenaa fortsat på Lystbådehavnen, Vivild er renoveret og forbedrende tiltag sker på skydebanen i 

Ørsted. Unge medlemmer ønskes rekrutteret. En facebookgruppe om mårhund på Djursland deler 
erfaring om reguleringsindsatsen. Jagtforeningerne etablerer bait-pladser og opfordre til, at det også 

sker på kommunal jord. Hjortevildt er fortsat til debat – særlig arealkrav er højaktuel, men endnu 
ikke afklaret. Vildtkok kåret på Gl. Estrup; Åbent arrangement blev en god aften med spændende 

smagsoplevelser. Ørsted tidligere lægebolig (Sygehusvej nr. 7) er opkøbt og Natur-udstilling er 
indrettet; et besøg værd for naturinteresserede. 

 
 
 
Næste møde 
 

Grønt Råd 

2020 

Dagsorden 

27. februar 
Grenaa 

Aktuelt 

11. juni 

Allingåbro/ude 

Aktuelt/ude 

17. september 
Grenaa/ude 

Aktuelt/ude 

26. november 
Allingåbro 

Aktuelt 

 

Ønsker til dagsorden: evt. Blå Flag. 
 

 
 

 

Evt. 
nyt fra Aqua Djurs 

 
Ny Affaldsplan i høring 

Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og Reno Djurs har fremlagt et forslag til ny, 
fællesaffaldsplan i offentlig høring. 

 
Planforslaget, som kan ses på Reno Djurs’ 

hjemmeside www.renodjurs.dk 
 

 
INSPIRATIONSAFTEN 
Torsdag den 12. marts kl. 19-21 hos Reno Djurs. 

Tilmelding på renodjurs@renodjurs.dk 
 

Fristen for at sende høringssvar er den 19. april 2020. 
 

 
 

-slut- 
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