Nyhedsbrev

Velkommen til nyhedsbrevet for november 2021.

Den første frost er landet, og flere steder har de første snefnug allerede meldt sin
ankomst. Det er den sidste måned i efteråret, og inden vinteren bringer nye
projekter, kan Norddjurs Kommune præsentere novembers nyhedsbrev.

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

Nyheder om formidling
Webinar
Norddjurs Kommune afholdt et webinar om biologisk mangfoldighed og myter om
biodiversitet den 4. november. Meningen med mødet var at give deltagerne indblik i
nogle grundlæggende forudsætninger for biodiversitet og inspirere til, hvad man kan
selv kan gøre. Webinaret blev lavet i samarbejde med konsulentfirmaet Vildskab
Aps.
På vores hjemmeside (link) kan du se PowerPoint fra oplægget eller høre det som
Podcast via lydfil.

Oplæg med Danmarks Naturfredningsforening
Den 18. november afholdt Norddjurs Kommune et oplæg for Danmarks
Naturfredningsforening om, hvad man skal gøre, hvis man vil fremme biologisk
mangfoldighed.
PowerPoint fra oplægget kan ligeledes findes på vores hjemmeside (link).
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Nyheder om netværk
Oplæg hos Djursland Landboforening og dannelse af netværk for landmænd om
biodiversitet
Den 25. november inviterede Djursland Landboforening til et aftenmøde om
biodiversitet i Følle, hvor der var oplæg ved Heidi Buur Holbeck, naturchef og
forfatter til bogen ”Landmanden som naturforvalter” og af Norddjurs Kommune. 41
landmænd og deltidslandmænd deltog i mødet, der fokuserede på konkrete tiltag,
som landmænd kan benytte for at give mere plads til liv. Djursland Landboforening
og Norddjurs Kommune vil fremover arbejde sammen om at øge kendskabet til
biodiversitetsfremmende tiltag hos landmænd – blandt andet om muligt ved at
etablere et erfanetværk for landmænd. Hvis man ønsker at være med i netværket –
som er gratis – så send en mail til natur@norddjurs.dk.
Efterfølgende er efterspurgte informationer fra deltagerne delt på Facebook-gruppen
’Norddjurs giver plads til liv’, og desuden er PowerPoint også delt på vores
hjemmeside (link).

Opstart af samarbejde med Kastbjerg-Rimsø Menighedsråd
Norddjurs Kommune har indledt et samarbejde med Kastbjerg-Rimsø
Menighedsråd. Vi drøfter, hvad man generelt kan gøre for biodiversiteten på de
arealer, som kirken råder over. Vi håber blandt andet at kunne inspirere andre kirker
til lignede tiltag.

Nyheder om ny naturpleje
Græsning
Norddjurs Kommune har taget kontakt med lodsejere over hele kommunen, der har
arealer med høj naturværdi med henblik på græsning.

Møde med dyrholdere
Norddjurs Kommune har afholdt møde med lokale dyrholdsejere, og vi er nu i gang
med at igangsætte nye græsninger rundt om i kommunen.

Plejedag ved Fuglsang Hede
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Den 22. november deltog Norddjurs Kommune i den første plejedag sammen med
en række frivillige. Der var god stemning og udbytte, især i forhold til fjernelse af
invasive arter som glansbladet, hæg og foryngelse af hedelyng.
Næste plejedage er den 6.1. 2022 og 20. 1. 2022. Ønsker man at være med, så kan
man skrive til natur@norddjurs.dk senest 3.1.2022.

Nyheder om sammenbinding

Slåning af grøftekanter
Grøftekanter er ikke én ting, da nogle stort kun består af plænegræsser og andre
næringskrævende arter, mens andre grøftekanter rummer lavtvoksende,
hjemmehørende plantearter, og derfor kan have betydning for biodiversiteten.
Der vil være stort forskel på, hvilken betydning, det vil have for biodiversiteten at
ændre slåningen af grøftekanterne, og der er brug for mere viden.
I løbet af foråret 2022 vil Norddjurs Kommune derfor lave forsøg vedr. slåning af
grøftekanterne på udvalgte strækninger i kommunen for at se, om ændringen af
slåningerne kan udbredes til andre steder kommunen. Til forsøget udvælges de
grøftekanter, der har størst indhold af hjemmehørende plantearter og eller som har et
fint naturpotentiale vurderet ud fra jordbunden, grøftekantens orientering i fht. solen,
nærliggende beskyttet natur etc.

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