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Nyhedsbrev 2 
 

 
 

 
 

Dato: 09.07.2021 
 
Velkommen til nyhedsbrevet for juli 2021 

 

I Norddjurs Kommune arbejdes ihærdigt videre i bestræbelserne for at blive Danmarks 

Vildeste Kommune. Der er sket meget den seneste måned, som vi glæder os til at dele 

med jer. I dette nyhedsbrev vil vi komme ind på, hvad I kan forvente at se senere hen i 

forløbet, men også hvilke tiltag der allerede sat i spil.  

 

 

Du kan altid læse mere på: Sammen om et VILDERE Danmark (norddjurs.dk) 

 

 

 

Seneste Nyt - Miljøministeren besøger Norddjurs 

Den 27. august får Norddjurs Kommune besøg af miljøminister Lea Wermelin, der skal 

kigge nærmere på kommunens ideer til og indsats for at blive Danmarks Vildeste 

Kommune. Vi glæder os meget til besøget, der i øjeblikket er under planlægning. Der vil 

senere være info om besøget på hjemmesiden og på den nye Facebookside (mere herom 

senere i nyhedsbrevet). 

 

 

 

Nyheder om formidlingen 

 

Logo 

I arbejdet med at øge biodiversiteten har Norddjurs Kommune nu fået fremstillet et unikt 

logo, som ses i toppen af dette nyhedsbrev og på vores hjemmeside. Logoet kan bruges af 

alle, der har lyst til at være en del af indsatsen for, at Norddjurs Kommune vinder 

konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune. Om kort tid produceres skilte, der 

udleveres fra kommunens biblioteker til interesserede. Alternativt kan du selv printe 

logoet via dette link: https://www.norddjurs.dk/.../norddjurs_giver_plads-til...  

Vi håber, I kommer til at støde på skiltet i naboens forhave, ved virksomheder, i 

boligforeninger, ved institutioner og mange andre stedet. Det valgte logo illustrerer den 

omsorg for naturen, som hele indsatsen bygger på, og som signalerer, at vi kun kan løse 

opgaven i fællesskab på tværs af hele kommunen. Vi håber, I vil tage godt imod – og 

bruge logoet.  

https://www.norddjurs.dk/borger/taet-paa-naturen/biodiversitet/danmarks-vildeste-kommune
https://www.norddjurs.dk/media/7851944/norddjurs_giver_plads-til-liv_skilt-med-logo.pdf?fbclid=IwAR0PV5mPwEQa72hDfH7CMsLe4KLgfUDI9n0LpszJGOs_zMxgYrSU2dKRLDA
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Facebook 

I den kommende måned vil Norddjurs Kommune oprette en ny Facebook-side for 

projektet, hvor viden kan deles og forhåbentlig skabe opmærksomhed på vores unikke 

natur og mulighederne for at give plads til liv.  

 

Presse 

Om kort tid kommer der artikler i lokale aviser om biodiversitet langs grøftekanter, og 

om, hvordan en større virksomhed i Norddjurs Kommune har skabt mulighed for øget 

biologisk mangfoldighed på tidligere græsarealer.  

 

 

 

Nyheder om netværk 

 

Samarbejde med Region Midtjylland 

Norddjurs Kommune har indledt et nyt samarbejde med Region Midtjylland om at lave 

formidling vedrørende reetablering af udtjente råstofgrave til natur. Dette kan have stor 

gavn for biodiversiteten i et område. Norddjurs Kommune og Region Midtjylland har 

derfor aftalt at lave et demonstrationsprojekt med afsæt i vores kommune, som er 

målrettet lodsejere og/eller råstofindvindere i hele landet.  

 

Ny gruppe udarbejder undervisningsmateriale til skole- og børneinstitutioner 

En nyoprettet gruppe arbejder med at udarbejde undervisningsmateriale om biodiversitet 
til skole- og børneinstitutioner. Dette indebærer, at skoler og institutioner kan give børn 
og deres familier en aktiv rolle i at give biodiversiteten et løft. Derfor deltager Norddjurs 
Kommunes naturteam den 9. august i en messe for skoler og institutioner om FNs 
verdensmål. Messen afholdes på Efterskolen Helle i Gjerrild, hvor man kan tilmelde sig et 
netværk, der arbejder med biodiversitet. 
 

Lokale NGO’er bag idekatalog 

Lokale NGO’er er også interesserede i at gøre en indsats. Der er blevet oprettet et 

idékatalog med projekter, hvori hjælp fra frivillige vil være afgørende for realisering. 

Derudover har Danmarks Naturfrednings- og Dansk Ornitologisk Forening meldt klart ud, at 

de vil hjælpe med at aktivere deres medlemmer, når projekterne bliver mere konkrete 

 

Kattegatcentret er ny samarbejdspartner 

Kattegatcentret har også meldt sig på banen og tilkendegivet, at de gerne vil formidle 

viden om biodiversitet til centrets mange besøgende. 

 

 

 

Nyheder om naturpleje  

 

Norddjurs Kommune forbereder sig på at gå forrest, når der skal skabes ny naturpleje. 

Alle naturområder i kommunen er gennemgået, og de arealer, hvorpå det vil have størst 

betydning at lave ny naturpleje, er nu kortlagte og prioriteret. Det er typisk større 

sammenhængende arealer med næringsfattig jord og med mange sjældne arter, der kan 

udvikles til vildere natur med plads til variation og stor biodiversitet. 
Næste skridt er, i dialog med aktuelle lodsejere, at afsøge interesse og mulighed for, at 

igangsættes pleje på arealerne. 
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Nyheder om igangværende naturpleje 

 

Anholt 

På Anholt ser den eksisterende naturpleje ud til at virke efter hensigten; De sårbare arter 

er beskyttes. Truslerne mod klitområdernes små planter og laver har især været tilgroning 

af birk, hyben/rynket rose og bjerg-fyr. Derfor er de større planter blevet fjernet, så der 

er plads til de arter, der skaber klitnaturen. I juni 2021 viste tilsynet en tydelig 

tilbagegang af de truende arter, men også at det er nødvendigt at fortsætte indsatsen for 

at fastholde de gode resultater. Indsatsen er igangsat som følge af en lovpligtig indsats i 

internationale naturbeskyttelsesområder, også kaldet Natura2000-områder.   

 

 

Højmose 

I Gjesing Mose har indsatsen ligeledes og overraskende hurtigt båret frugt. Højmoser er en 

særligt sjælden og truet naturtype, der også er omfattet af Natura2000-ordningen. 

Højmoser består særligt af tørvemosser (arter af sphagnum), der langsomt aflejrer tørv og 

derved opbygger mosen. Tørvemosser er helt afhængige af, at der er en stabil vandstand. 

Derfor er der i 2020 lavet et genopretningsprojekt, der har til formål at øge vandstanden 

og fjerne skyggende træer. Tiltaget fremmer vækstbetingelserne for de tørvemosser, der 

skal genskabe højmosen. Du kan læse mere om projektet her: 

www.raisedbogsindenmark.dk. 

Tilsyn af Gjesing Mose i juni 2021 viste, at tørven en del steder er blevet mere våd, og at 

der ses en større udbredelse af tørvemosser samt planter knyttet til højmosen. Området 

er privatejet, og der er ikke offentlig adgang til mosen.  

 

 

 

Næste nyhedsbrev 

Grundet ferie kommer næste nyhedsbrev først i begyndelsen af september 2021 

 

Husk du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på https://norddjurs.us6.list-

manage.com/subscribe?u=e91c61a6d866cac4d6033ddc6&id=09275df8ac 

 

 

 

 

Mange sommerhilsner fra 

Norddjurs Kommune 

Deltager i Danmarks vildeste kommune  

 

http://www.raisedbogsindenmark.dk/
https://norddjurs.us6.list-manage.com/subscribe?u=e91c61a6d866cac4d6033ddc6&id=09275df8ac
https://norddjurs.us6.list-manage.com/subscribe?u=e91c61a6d866cac4d6033ddc6&id=09275df8ac

