Nyhedsbrev januar 2022

Den første måned i året 2022 er gået. Stormen Malik raserede i Danmark og januar ’22 blev
samtidig den 7. varmeste januar i vejrmålingshistorien. Men det er ikke kun vejret, der er vildt for
tiden. I Norddjurs Kommune sker der også vilde ting – velkommen til nyhedsbrevet for januar
2022.
Du kan som altid læse mere om Danmarks VILDESTE kommune her.
Nyheder om formidling
Kystskilte - genoptryk
Norddjurs Kommune har sendt de 11 infotavler om kysten til genoptryk, så du igen kan læse om
kommunens helt særegne og vilde kystnatur på 8 steder langs kysten fra Glatved til Udbyhøj. Disse
vil blive sat op på ny i løbet af foråret. Læs for eksempel om klitheden ved Grenaa Strand eller om
Glatveds særlige kalkoverdrev med en lang række af arter, der gør området helt unikt. Hele
kyststrækning fra Udbyhøj til Glatved og rummer et overflødighedshorn af forskellige naturtyper og
masser af vilde oplevelser.
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Nyt skilt - Klitgaardsvej ved Bønnerup Strand
Grundejerforeningen ved Klitgaardsvej ved Bønnerup Strand har gennemført naturplejen og i
samarbejde med Norddjurs Kommune, har vi udarbejdet en informationstavle, der beskriver
områdets dyre-, planteliv og naturpleje.

Skilte ved Tustrup Stendysser og Fuglsang Hede
Både ved stendysserne i Tustrup og ved Fuglsang Hede er der blevet lavet informationstavler. De
tre nye infotavler ved Tustrup Dysserne beskriver nogle af området særlige insekter og planter og
forklarer også Norddjurs Kommunens insektvenlige naturplejeindsats.

På Fuglsang Hede er der ligeledes sat nye infotavler op, der beskriver hedens dynamikker, den
frivillige naturplejeindsats og hvad man ønsker at bevare med indsatsen.
Nyheder om netværk
Samarbejde med planteskole
Norddjurs Kommune har indledt et samarbejde med planteskolen PlanteSmil omkring formidling
og vejledning om hjemmehørende arter, som planteskolen sælger fremover. Man kan se mere info
på planteskolens Facebook-side.
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Nyheder om ny naturpleje
Plejelauget ved Fuglsang Hede
Norddjurs Kommune har sammen med de frivillige kræfter i plejelauget ved Fuglsang Hede afholdt
to plejedage i januar. Her blev blandt andet bekæmpet glansbladet hæg og birk, så områdets lysåbne
forhold begunstiges til gavn for både lyng og firben. Norddjurs Kommune siger mange tak for den
gode indsats i år og på gensyn til vinter!
Bekæmpelse af rynket rose på kommunale kystområder
Norddjurs Kommunen har i januar gennemgået alle de kommunalt ejede kystnære arealer for rynket
rose. Kommunen påbegynder naturplejen i form af bekæmpelse af tætte bestande med en såkaldt
biorotor i starten af marts. Plejen foretages en gang om året de næste 5 år for at sikre, at det har en
gavnlig effekt og udbredelse af rosen holdes i arve.
Billede af biorotor. Rynket rose
fræses i 20-30 cm dybde og
plantematerialet og -rødder
kastes op og lægges ovenpå
jorden og udtørrer.

Naturpleje-vejledning med Skovgårde grundejerforening
Skovgårde Grundejerforening ønsker at sikre bedre vilkår for lyngvegetationen på deres arealer ved
Fjellerup Strand. Området er bl.a. truet af tilgroning med rynket rose, hvorfor de har kontaktet
Norddjurs Kommune omkring metoder til bekæmpelse.
Græsning ved Glatved
Kommunen undersøger fortsat muligheder for græsning af arealer ved Glatved Strand og afventer
videre dialog med lodsejere.

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