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Nyhedsbrev  

 

 

Velkommen til nyhedsbrevet for oktober 2021.  

 

Vejret i oktober har været gråt og koldt, men heldigvis har planternes farverige blade 

givet lidt kulør i den mørke tid. Men selvom vi går imod endnu mørkere tider, 

stopper arbejdet for mere liv og bedre biodiversitet ikke. Norddjurs Kommune kan i 

dette måneds nyhedsbrev præsentere kommunens projekter i oktober 2021, men 

også noget af det, som I kan se frem til i løbet af vinteren.  

 

Du kan som altid læse mere om kommunens indsats her: Danmarks VILDESTE 

kommune her.  

 

Nyheder om formidling 

Webinar i samarbejde med Vildskab 

I samarbejdet med Lilli Gruvier fra Vildskab Aps er der igennem oktober blevet 

afholdt et webinaret om status og forudsætninger for biologisk mangfoldighed og 

nogle af de myter, der er om biodiversitet. Oplægget blev afholdt den 4. november 

på Teams. På ovennævnte hjemmeside vil kunne se eller gense oplægget, der også 

fint kan høres som podcast. Oplæggets Power Point præsentation lægges ud på 

Facebooksiden ”Norddjurs giver plads til liv” og hjemmeside, hvor også svarene på 

de spørgsmål, der blev stillet vil fremgå. 

 

Nyheder om eksisterende naturpleje 

Plejelaug ved Fuglsang Hede 

Området omkring Fuglsang Hede er i løbet af årene blevet mere og mere tilgroet. 

Derfor skal området ryddes pletvis, da det truer områdets oprindelig naturtype, der 

https://www.norddjurs.dk/borger/taet-paa-naturen/biodiversitet/danmarks-vildeste-kommune
https://www.norddjurs.dk/borger/taet-paa-naturen/biodiversitet/danmarks-vildeste-kommune
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er et hedeareal. Denne rydning skal foregå fra start november via både maskinel og 

manuelt arbejde, som skal sikre, at der bliver plads til de planter og insekter, der 

hører til dette hedeområde. Området græsses fortsat af kvæg og får. 

 

Maskinel naturpleje ved Glatved 

Norddjurs Kommune har siden 2014 lavet naturpleje på de særdeles diverse 

naturarealer ved Glatved med vejledning fra Naturhistorisk Museum og en række 

lokale naturspecialister. Plejen har til nu hovedsageligt fokuseret på pletvis at fjerne 

invasive arter og andre problemarter. Norddjurs Kommune gentaget rydningerne i 

oktober 2021 og fortsætter om nødvendigt næste år – undtagen rydningen af kæmpe 

bjørneklo, der skal bekæmpes om sommeren 

Kommunens myndighedsafdeling, der har givet dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens §3 til rydningerne, har stillet vilkår om en behandling, der 

sikrer et godt slutresultat. Blandt andet, at der skal bevares solvendte bevoksninger 

med læ, at der skal skabes langstrakte overgangszoner mellem buske og lav 

vegetation (da mange dyr trives i netop her), og at der skal efterlade åbne sandflader 

til f.eks. jordboende bier. Af hensyn til dyrelivet er der også stillet vilkår om 

rydninger kun må foregå i perioden mellem 1. november og 1. marts af hensyn til 

dyr og planter i området. Kommunen går nu i gang med at evaluere indsatsen og at 

overveje evt. andre tiltag 

 

 

Genoptagelse af græsning ved St. Sjørup Paradiset 

Får spiser både halvbuske (som f.eks. hedelyng) samt græsser og urter. Derfor kan 

græsning med får om sommeren føre en mindre biodiversitet på naturarealer. Af den 

grund afprøver kommunen i samarbejde med dyreholder en ny metode til 

fåregræsning, ved at vi at sætte dyrene ud i vinterperioden, så de kan spise græs, 

vedplanter og ophobet plantemateriale i bund. Når blomsterplanterne begynder at 

komme op i foråret, så vil fårene blive flyttet fra området. Dyrene tilses af 

dyreholder, så vi sikrer at dyrevelfærden hele tiden er på plads 

Fårene vil kunne være nyttige i dette område, da der har været problemer med birk 

og brombær, og det kan får være med til at gøre noget ved.  
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Nyheder om ny naturpleje 

Vi har i den seneste måned undersøgt mulighederne for nye græsninger på nogle af  

de mest værdifulde naturarealer ved at snakke med områdets lodsejere.  

 

Nogle lodsejere har vist interesse for afgræsning, så vi forventer at kunne starte 

nogle nye græsningsprojekter op snart i samarbejde med dyreholderne. Mere om 

dette senere. Græsning, hegning mm. finansieres af statslige støtteordninger 

  

 

Som eksempel er Klitgården Grundejerforening ved Bønnerup blevet rådgivet vedr. 

pleje af den hede og de overdrev, de ejer, og vi undersøger nu muligheden for 

græsning af disse 

.  

 

Nyheder om sammenbindning 

Grøftekanter 

Vi indsamler fortsat viden om den optimale drift af grøftekanter i forhold til at sikre 

størst mulig biodiversitet. I november 2021 afholdes et internt møde om 

mulighederne for tilpasning af driften. Nærmere info følger også her.   

 

Glatved 

Vi er fortsat i gang med at afklare muligheder for at udvide og sammenbinde 

naturområder.  

 

Nyheder om netværk 

 

Nyt samarbejde med Djursland Landboforening 

 

Norddjurs Kommune og Djursland Landboforening har taget initiativ til at mødes 

for at drøfte, hvordan vi kan samarbejde om at skabe større biologisk 

mangfoldighed. Mere info følger senere om dette samarbejde. Herudover deltager 

Norddjurs Kommune med lokal vinkel, når Heidi Holbeck fra SEGES holder et 

oplæg om ideer til biodiversitetsvenlige tiltag på landbrugsbedrifter Mødet afholdes 
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på Landbocentret i Følle den 25. november klokken 19:30. Alle kan deltage, og du 

kan se mere info på www.landboforening.dk 

 

Nyheder om individuelle initiativer 

Norddjurs Kommune har været på besøg hos De Danske Gærfabrikker i Grenaa for 

at give virksomheden råd om biodiversitetsvenlige tiltag på deres udendørsarealer. 

Virksomheden har også fået udleveret Norddjurs Kommunes havepjece. ”Giv plads 

til liv” til uddeling til at alle deres medarbejdere. 

Gærfabrikken tager stilling til de idéer, kommunen er kommet med og begynder på 

en indsats på udendørsarealer i 2022.  

 


