Nyhedsbrev

Velkommen til nyhedsbrevet for december 2021.
Nu er december og alt, hvad den bringer ovre. Julemad, -ferie og nytåret betyder, at
2022 nu er blevet skudt ind, og derfor kan Norddjurs Kommune både præsentere
nyhedsbrevet for december 2021 og senere et nyhedsbrev om alle årets aktivitet
2021.

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

Nyheder om naturpleje

Pleje af hede ved Klitten og Bag Klitten i Grenaa
Norddjurs Kommune er gået i gang med optrækning af nogle uønskede vedplanter
på kommunens hede i sommerhusområdet ved Klitten og Bag Klitten i Grenaa.
Områdets lynghede består at lavtvoksende arter, der trues af tilgroning med blandt
andet gyvel, birk og rynket rose. Kommunen hedepleje foretages med maskiner.

Glatved
Norddjurs Kommune arbejder fortsat sammen med Region Midt om formidling af
hvorledes råstofgrave kan retableres til natur. Herudover er vi stadig i gang med at
undersøge muligheden for udvidelse af naturområderne i området. Der vil komme
mere information om dette senere
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Åbrinker ved Grenaa
Norddjurs Kommunes natur- og driftsafdeling har ved tilsyn evalueret
naturkvaliteten og slåningen af åbrinkerne ved Grenåen for at vurdere, om driften
skal justeres for at begunstige den biologiske mangfoldighed. Mere information
følger.

Nyheder om netværket
Næste års Vild med Vilje
Norddjurs Kommunes drifts- og naturafdeling er gået i gang med forberedelserne på
næste års Vild med Vilje-indsat på de kommunale arealer.

Nyheder om sammenbinding

Natura2000 ved Randers Fjord
Randers Fjord udgør en del af Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers
Fjord og Mariager Fjord. Dermed er området en del af et EU-beskyttet naturområde,
der har som alle andre Natura2000-området har fokus på at beskytte bestemte arter
og naturtyper, kaldet udpegningsgrundlaget. Ved Randers Fjord er strandenge en af
de naturtyper, der skal passes ekstra på. Norddjurs Kommune er derfor gået ind i et
samarbejde om at skabe ny græsning, som kan fastholde en stor afgræsset lysåben
og sammenhængende strandeng ved fjorden.

Nyheder om formidling

Biodiversitetsfremmende tiltag til skove
Det kan have stor betydning at arbejde med biodiversitet i skove, eftersom op mod
2/3 af de særligt truede rødlistede arter er knyttet til skov. Norddjurs Kommune har
derfor i forbindelse med samarbejdet med Rimsø Kastbjerg Menighedsråd
fremstillet til en oversigt over mulige biodiversitetsfremmende tiltag i skove.
Oversigten er tilgængelig på Facebook ’Norddjurs giver plads til liv’ og Norddjurs
Kommunes hjemmeside (link). Fra 2022 vil der arbejdet videre med biodiversitet i
skove.
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Rimsø-Kastbjerg Sognes Menighedsråd
Norddjurs Kommune har bidraget med tips om mulige biodiversitetsfremmende
tiltag til menighedsrådet skov- og græsområder. Menighedsrådets formand Karsten
Thorkild Sørensen har efterfølgende delt sine erfaringer i et Facebook-opslag på
’Norddjurs giver plads til liv’. Kommunen vil fortsat følge og formidle
menighedsrådets arbejde, og herved forhåbentlig kunne inspirere andre menigheder
eller jordejere til at gøre mere for biodiversiteten.

Paradiset St. Sjørup
Heder har været afgræsset af får igennem århundreder. Fortsat drift er en
forudsætning for at bevare hedelyngen, der ellers visner hen efter 25 år. Desværre
kan får også være ret hårde ved vegetationen og dermed for biodiversiteten, fordi får
græsse tæt og lavt og æder ALT.
Heden ved Paradiset har ikke været græsset nogle år. Derfor er der ophobet førne,
dvs. visent dødt plantemateriale, der kan forhindre nye planter i at spire frem,
ligesom der er vokset en del vedplanter op på området. Det vil får være gode til at
gøre noget ved. Derfor er der indgået aftale med en dyreholder om ny
vintergræsning af Paradiset ved St. Sjørup.
Dyreholder oplyser følgende omkring, hvordan man tilgodeser dyrevelfærd for
fårene om vinteren:
”Vintergræs absolut at foretrække for får, der senest er klippet i foråret, de er
skabt til at gå ude. Hvis de kommer på stald, danner de store mængder af kondens
i pelse, og får let lungeinfektioner.
Når de går ude, skal de blot kunne søge læ for vind, nedbør løber af pelsen.
Grundet lanolin i pels, bliver de aldrig våde eller kolde på hud.
Dansk Fåreavl lavede for ca 10 år siden undersøgelse med termocensorer placeret
alle mulige steder på får det gik ude, selv i over 10 graders frost var der ikke
udsving i hudtemperatur, ej heller på ben af racer der ikke har uld på benene. Ret
så usædvanligt.
Ved St. Sjørup, er der mange små lavninger, og masser af træer og anden
bevoksning, der kan give fornødent læ, selv ved stærk blæst.”

3

Fårene vil blive flyttet til foråret, så planter får mulighed for at vokse frem, hvorefter
Kommunen vil undersøge effekten af græsningen

Mange hilsner og rigtig godt nytår fra
Norddjurs Kommune
Deltager i konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune
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