Nyhedsbrev

Velkommen til nyhedsbrevet for juli og august 2021.
Selvom de seneste måneder har rummet en god omgang ferie, er der stadig sket
meget i forbindelse med Norddjurs Kommunes deltagelse i konkurrencen om at
blive Danmarks Vildeste Kommune hen over sommeren. I dette nyhedsbrev, vil vi
komme ind på, hvad der er sket de seneste par måneder og omtale lidt af, hvad I kan
forvente i fremtiden.
Du kan som altid læse mere om Danmarks VILDESTE kommune her.
Nyheder om ny naturpleje
Samarbejde med Region Midt om råstofgrave til gavn for biodiversiteten
Vi kan nu præsentere, at Norddjurs Kommune i samarbejde med Region Midtjylland
er i gang med at udarbejde et demoprojekt i fællesskab med lodsejere og
råstofindvindere, der siden skal udbredes til regionen og derefter hele landet.
Men det hele starter her i kommunen i Glatved. Vi indsamler viden om, hvordan
man bedst muligt genopretter gamle råstofgrave til natur. Herefter er vi med til at
kvalitetssikre den formidling i form af en pjece og film, der skal laves om emnet.
Desuden vil der blive lavet kurser for råstofsagsbehandlere, så de lærer at spotte
grusgrave, der allerede har eller som har særligt potentiale for at blive natur
På grund af den blotlagte sandede, stenede eller kalkholdige jord har råstofgrave
nemlig vist sig at være biodiversitetsmæssige ’hotspots’, dvs. være tilholdssted for
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mange sjældne arter. Derfor kan færdigt udnyttede råstofgrave hurtigt blive til god
natur.
Det er Region Midtjylland, der har teten, men Norddjurs Kommune er
sparringspartner og hjælper blandt andet med faglig viden, med at skaffe de rigtige
kontakter etc.
Biodiversitetens knudepunkt i Glatved
Norddjurs Kommune har i samarbejde med en række lokale naturspecialister og med
vejledning fra Naturhistorisk Museum i nogle år lavet naturpleje ved at fjerne
invasive arter og andre problemarter ved Glatved. Området er kendt som et sted med
fremragende og særpræget natur med mange sjældne arter inden for svampe, larver
etc. Vi agter derfor at evaluere og udvide denne pleje i de kommende år.
Screening af nye naturområder
De seneste måneder har vi arbejdet med at screene kommunens naturområder ved
hjælp af vores viden om værdifulde naturområder fra tidligere projekter og det
såkaldte ’biodiversitetskort’, der kan findes her.
Vi finder dermed de naturområder, som aktuelt har størst naturværdi, og som er de
arealer, hvor vi prioriterer først at forsøge at få gang i græsning eller anden
naturpleje. Alting foregår naturligvis efter nøje aftale med ejerne af arealerne. Den
kommende tid kommer vi derfor til at kontakte lodsejere for at høre, om de har lyst
til at være med.
Møde med dyreholdere
Vi har også holdt møde med en række dyreholdere, som vi er ved at udvikle en
’græsningsmodel’ for. Nærmere oplysninger følger, men allerede nu kan vi oplyse,
at det vil være en grundlæggende præmis for kommunen at ’projektet skal holde
hele vejen rundt’. Dvs. at ingen biodiversitet vil blive opnået uden at dyrevelfærden
samtidig er sikret.
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Sparring om pleje af heder og overdrev ved Bønnerup
Vi har været ude at snakke med ejerne af heder og overdrev bag kysten i Bønnerup
ved Klitgården, der havde brug for sparring i forhold til naturpleje. Området er
under tilgroning med glansbladet hæg, brombær, gyvel mm., der er på vej til at
overtage arealet og dermed fortrænge de arter, der stadig findes på dele af området,
og som naturligt vil kunne findes på heder og overdrev. Kommunen deltager senere
på året i en plejedag sammen med Grundejerforeningen.
Du kan læse mere om heder og overdrev her.
Nyheder om netværk
FNs verdensmål i Norddjurs
Næsten 200 personer fra skoler, dagplejere og institutioner deltog i en messe om
FNs verdensmål. Her bidrog blandt andet Kirkerne i Norddjurs, Landboforeningen.
Norddjurs Kommune med stande. I kommunens stand kunne man tilmelde sig et
netværk, der ønsker at arbejde for at skabe mere biodiversitet på de ovennævnte
arbejdspladser. Det var der stor interesse for. I kommunens stand kunne man også få
information om projektet og logoet for konkurrencen, ’Norddjurs giver plads til liv’
og få udleveret pjecen ’Giv plads til liv’.
Fundraising for undervisning
Vi deltager i fundraising, der blandt andet skal føre til ansættelse af en tovholder,
som skal ud at undervise i, hvordan man kan arbejde med biodiversitet på skoler og
institutioner i kommunen.
Derudover deltager vi i fundraising til et projekt om formidling af biodiversitet ved
Kattegatcenteret, som skal inspirere folk til at tage ud for at kigge på naturen ved
Norddjurs Kommunes kyster.
Intern sammenbinding om såning og grøftekanter
I efteråret 2021 vil vi evaluere udsåningen af hjemmehørende planter og de andre
tiltag, der er lavet som følge af Vild med vilje-ordningen.
Du kan læse mere her.
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Ingen af os har prøvet at lave sådan en indsats før, så vi ’asfalterer, mens vi kører’.
Vi forsøger dermed sammen at lære af det, der er gået som forventet, og det, der kan
gøres anderledes. I løbet af efteråret 2021 drøfter vi også slåning om grøftekanter for
at undersøge, hvor det evt. giver mening at ændre slåningen. Hensynet til
trafiksikkerheden vil altid have første prioritet.
Nyheder om formidling
Facebook
I begyndelsen af august 2021 blev projektets Facebook-side offentliggjort. Her vil vi
hyppigt dele nyheder, viden og inspiration til sidens følgere. Der er på nuværende
tidspunkt 250 følgere af siden, men vi vil arbejde på, at siden kan få flere, så der
forhåbentligt er flere, der vil blive inspireret til at støtte op om bedre biodiversiteten
i kommunen.
Du kan se og følge Facebook-siden ’Norddjurs: Giver plads til liv’ her.
Pjecer og skilte
Vi har i løbet af sommeren fået trykt pjecer og skilte til borgere, der er interesserede
i at være en del af indsatsen. Disse kan enten printes derhjemme eller hentes på en af
kommunens biblioteker.
Du kan læse mere under følgende pressemeddelelse.
Vild med Vilje og Danmarks Vildeste Kommune
Det er gået op for os, at mange - med god grund – forveksler indsatsen under Vild
med Vilje med kommunens deltagelse i konkurrencen om at blive Danmarks
Vildeste Kommune. Det har vi forsøgt at råde bod på hjemmesiden:
norddjurs.dk/biodiversitet og Facebook-siden ’Norddjurs: Giver Plads til liv’.
Ministerbesøg
I ugerne op til Miljøminister Lea Wermelin forventede besøg den 27.8. har vi brugt
tid på at forberede arrangementet. Uheldigvis blev besøget aflyst af politiske
årsager, men vi håber, vi kan få besøg af Miljøministeren en anden gang i fremtiden.
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Individuelle initiativer
Webinar for interesserede
Vi er i gang med at planlægge et webinar om biodiversitet til borgere, der er
interesserede i at lære mere om dette.
Der vil komme mere information om dette i efteråret.

Mange hilsner fra
Norddjurs Kommune
Deltager i konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune
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