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Nyhedsbrev februar 2022 

 

 

Vi sniger os stille og roligt ind i foråret og officielt er vi nu nået ind i årets første forårsmåned. 

Selvom februar er kalenderårets korteste måned, kan det nogle gange godt føles som årets længste. I 

Norddjurs Giver plads til liv, er februar løbet af sted med møder og forberedelse af ministerbesøg 

midt i marts. Du kan som altid læse mere om Danmarks VILDESTE kommune her. Velkommen til 

nyhedsbrevet for februar 2022.  

 

Nyheder om formidling 

Forberedelse af ministerbesøg 

Vi fik den 14. februar at vide, at Miljøministeren gerne ville et smut forbi Norddjurs Kommune og 

høre mere om kommunens bidrag i deltagelsen om at blive Danmarks vildeste kommune. Derfor er 

meget af vores tid gået med hurtigt at få et program stablet på benene og tilrettelagt besøget, så 

Miljøministeren den 10. marts, kunne opleve noget af den Vildeste natur vi har i kommunen. Mere 

info om ministerbesøget kommer i nyhedsbrevet for marts.   

 

Virtuelt møde med Miljøministeren, Morten DD og den nye jury 

Den 25. februar blev alle landets 98 kommuner inviteret til et virtuelt møde med Miljøministeriets 

nye tiltag i udvælgelsen af Danmarks Vildeste Kommune på dagsordenen. Kriterierne er stadig de 

samme: SVINE. SVINE står for Stort, Vedvarende, Intelligent, Nyskabende og Engagerende.  

 

 

 

 

 

https://www.norddjurs.dk/borger/taet-paa-naturen/biodiversitet/danmarks-vildeste-kommune
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Tidligere forlød det, at det stod kommunerne frit for, hvor mange projekter man ville fremlægge til 

bedømmelse af konkurrencen. Dette er lavet om, så vi nu senest 1. juni skal indstille ét enkelt 

projekt til bedømmelse. I første omgang udvælger dommerpanelet, bestående af Miljøministeren og 

biolog Morten D.D. Hansen, de 20 bedste projekter. Herefter nominerer en jury med syv særligt 

udvalgte mennesker 10 finalister. De 10 finalister udarbejder en finalevideo, hvorefter vinderen 

offentliggøres på et event til september 2022. Du kan læse mere om den nye jury og 

udvælgelseskriterierne her: dkvild.dk/kommune/kommunedysten/bedoemmelse-og-jury/. 

 

Nyt skilt sat op - Klitgaardsvej ved Bønnerup Strand 

Som tidligere nævnt har Grundejerforeningen ved Klitgaardsvej ved Bønnerup Strand i samarbejde 

med Norddjurs Kommune udarbejdet en informationstavle. Skiltet er nu sat op - så kommer du 

forbi Bønnerup Strand, tag et kig på den fine info-tavle og læs om områdets dyre-, planteliv og 

naturpleje. 

 

Nyheder om netværk 

Samarbejde med støttegruppen, Norddjurs vilde natur 

Norddjurs giver plads til liv har længe haft et godt samarbejde med facebookgruppen Norddjurs 

vilde natur, der er administreret af Morten Mortensen. Gruppen har i øvrigt netop rundet 1000 

medlemmer – tillykke! Morten er gået i gang med at give mere plads til liv i sin have og deler gerne 

af sine erfaringer på gruppens facebookside: facebook.com/groups/norddjursvildenatur. Her kan du 

også byde ind og udveksle erfaringer. Med udgangspunkt i hæftet, Giv plads til liv, har vi vejledt 

Morten i, hvad man kan gøre som haveejer for at øge biodiversiteten. Du kan finde hæftet her: 

https://www.norddjurs.dk/media/7705952/Giv-plads-til-liv-online.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: fotos lånt af Morten Mortensen. Et lille vandhul i en forhave kan blive drikke- og levested for både planter og insekter. 

https://dkvild.dk/kommune/kommunedysten/bedoemmelse-og-jury/
https://www.facebook.com/groups/norddjursvildenatur
https://www.norddjurs.dk/media/7705952/Giv-plads-til-liv-online.pdf
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Nyheder om naturpleje 

Naturpleje ved Glatved 

Kommunen undersøger fortsat muligheder for udvide arealerne med græsning og naturpleje af 

Glatved Strand og er i dialog med lodsejere, dyreholdere og virksomheder i området.  

 

Møde med dyreholder 

Norddjurs Kommune er i løbende kontakt med dyreholdere og har også i den forgangne måned haft 

møde med lokal dyrholder, der i samarbejde med lodsejere og kommunen undersøger nye 

muligheder for græsning på særligt udvalgte og fine naturarealer til gavn for biodiversiteten i 

kommunen.  

 

Tilsyn og evaluering af naturplejen ved Tustrup Dysserne 

På naturområderne ved Tustrup Dysserne har kommunens dygtige driftsmedarbejdere som nævnt 

været i gang med at trække bl.a. gyvel og birk op. Driftspersonalet har stor erfaring med naturpleje 

og er dygtige til at tage hensyn til områdets øvrige natur. Plejen blev foretaget i vinterhalvåret og en 

vedvarende indsats gennem en årrække er nødvendig for, at naturplejen skal have den ønskede 

effekt. Ved tilsynet vurderede vi, at den udførte naturpleje er foretaget så skånsomt som muligt og 

at optræk af gyvel og birk forventes at give mere plads til de lyskrævende arter. Vi evaluerer 

løbende på naturplejeprojekter i kommunen og bliver fortsat klogere på, hvad der virker, er mest 

rentabelt og hvordan vi får mest muligt biodiversitet ud af den indsats, vi udfører.  

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Gyvel og birk trækkes op med en særlig klo/tang, der klemmer om stammen, hvorved planten med  rod kan trækkes op. 

 

Mange hilsner fra  

Norddjurs Kommune  

Deltager i konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune 


