Nyhedsbrev

Velkommen til nyhedsbrevet for september 2021.
Nu er bladene så småt ved at falde fra træerne, og den første måned i efteråret er
veloverstået. Efteråret bringer nye projekter med sig, som Norddjurs Kommune nu
kan præsentere i dette måneds nyhedsbrev, hvor vi vil dykke ned i de mange planer,
der er blevet udført, men også det, I kan forvente i fremtiden.

Du kan som altid læse mere om Danmarks VILDESTE kommune her.

Nyheder om ny naturpleje
Udvikling af græsningsmodeller
I samarbejdet med en græsningsekspert er Norddjurs Kommune i gang med at
udvikle nye græsningsmodeller. Derfor er vi også i gang med at undersøge, om
lodsejere i kommunen vil være interesseret for nye græsninger. Først i Natura2000
områder (se dette link til hjemmeside: https://www.norddjurs.dk/borger/natur-ogmiljoe/natur-og-landskabsbeskyttelse/international-naturbeskyttelse), og herefter vil
vi undersøge muligheden for græsning i andre større sammenhængende naturarealer.
Desuden har mødet med græsningseksperten også givet kommunen flere redskaber
til at evaluere den allerede eksisterende pleje, så vi sikrer os, at Norddjurs
Kommunes naturpleje er bedst mulig.

Plejelaug
Norddjurs Kommune har hjulpet området ved Klitgården med plejetips, skilte og
bænke, der skal sikre, at områdets biodiverse natur bliver sikret, og ikke bliver fyldt
med invasive arter.
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Derudover har Norddjurs Kommune haft møde med repræsentanter for Fuglsang
Hede, der skal munde ud i at etablere et plejelaug i dette område.

Nyheder om netværk
Norddjurs Naturvidenskabsfestival
Den 28. og 29. september blev Norddjurs Naturvidenskabsfestival afholdt for
kommunens 6.-10. klassetrin. Norddjurs Skoletjeneste deltog i messen med en stand,
hvor man kunne få mere information om hvordan skoler kan arbejde med
biodiversitet og hvor man kunne få udleveret Norddjurs Kommunens pjece og logo
for ’Giv plads til liv’,

Nye netværk
Norddjurs Kommune vil gerne, at der opstår endnu flere biodiversitetsprojekter
rundt om i kommunen. Det er ofte lettest at løfte i flok og at finde inspiration, hvis
man samarbejder med andre med samme interesser. Vi opfordrer derfor til, at man
danner biodiversitetsnetværk for f.eks. virksomheder, landbrug, fritidslandmænd,
haveejere, kirker, gartnerier osv. Kommunen støtter meget gerne opstart netværkene
ved at bidrage med faglig sparring.

Nyheder om sammenbinding
Evaluering af udsåninger
Norddjurs Kommunes driftsafdeling har afprøvet forskellige metoder til at øge den
biologiske mangfoldighed på kommunale arealer. Det gælder blandt andet ved
Rådhuset i Allingåbro, Østerbakken og Toldbodgade i Ørsted, Bygade/Stendyssevej
i Stenvad, rundkørsel på Hoedvej i Hoed, Fuglsang Hede, Rosengade i Grenaa og
Lyngbyvej i Trustrup. De forskellige metoder er blevet efterprøvet og evalueret, som
efterfølgende er blevet offentliggjort til to opslag på ’Norddjurs giver plads til liv’s
Facebook-side:
https://www.facebook.com/page/101059242293327/search?q=evaluering
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Interaktive kort
Morten Mortensen har taget initiativ til Facebook-gruppen: Norddjurs Vilde
Natur og hjemmesiden www. http://norddjursvildenatur.dk Morten er pt. i
gang med at udarbejde et interaktivt kort i hjemmesiden, så borgere selv kan
uploade deres biodiversitetsindsats, og oplysninger om hvor dette udføres. Vi
har fået lov til at inddrage dette kort i vores formidling, så kortet forhåbentlig
når ud i mange kroge af kommunen. Mere information kommer i løbet af
efteråret.

Nyheder om formidling
Webinar om biologisk mangfoldighed og biodiversitet
Den 4. november klokken 19:30 holder vi et online aftenoplæg om biologisk
mangfoldighed og nogle af de myter, der eksisterer indenfor biodiversitet.
Det bliver et dialogbaseret aftenwebinar i samarbejde med firmaet Vildskab Aps.
Man kommer til at kunne tilgå webinaret via et link på Facebook-gruppen:
Norddjurs giver plads til liv og på hjemmesiden norddjurs.dk/biodiversitet
’Vi hører dig’-kampagne
Vi besluttede at lave en kampagne på Facebook for at imødegå nogle af de myter om
biodiversitet, som vi har opfanget gennem kommentarer fra borgere på Facebook.
Det blev til opslag på Facebook- siden: Norddjurs giver plads til liv med
overskrifterne,: ’Er det bare tomme ord?’, ’Samarbejder forvaltningerne?’, ’Skal
naturen bare passe sig selv?’ og ’Hvad skal vi med logoer og pjecer?’.
Disse svar blev desuden også brugt i formidlingen af projektets indsats for Grønt
Råd den 30. august. Grønt Råd består af interesseorganisationer og kommunens
politikere fra Udvalget for Miljø og Teknik.

Aflyst ministerbesøg
Besøget af miljøminister Lea Wermelin blev i august desværre aflyst, men
Miljøministeret har oplyst, at det har højeste prioritet, at ministeren igen skal ud for
at kigge på kommunernes indsats for at blive Danmarks Vildeste Kommune. Mere
information om besøget vil blive offentliggjort, så snart vi ved mere.
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Biodiversitet i råstofgrave
Norddjurs Kommune samarbejder pt. med Region Midtjylland om at formidle viden
om, hvordan færdiggravede råstofgrave kan efterbehandles til natur, der ofte vil
være et glimrende levested for sjældne arter. Dermed har udtjente råstofgrave et
særdeles godt potentiale at komme til at rumme høj biodiversitet.
Norddjurs Kommune er fortsat i gang med at undersøge muligheden for at lave
naturprojekter i flere udtjente råstofgrave i samarbejde med lodsejere,
råstofindvindere, Region Midt og Nationalpark Mols Bjerge (der grænser op til et af
et af de potentiale naturområder)

Flere følgere og tilmeldte
Vi vil meget gerne sætte skub i flere biodiversitetsprojekter – blandt andet ved at
sikre os, at vi får flere følgere til vores Facebook-side ’Norddjurs giver plads til liv’,
og ved at flere tilmelder sig nyhedsbrevet. Vi vil derfor være taknemmelige, hvis du
viludbrede kendskabet til nyhedsbrevet, ved at dele det med venner og bekendte,
som du har interessere for biodiversitet.

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