Nyhedsbrevet for marts 2022
Den opmærksomme læser vil have opdaget, at der er lidt mere ”stille” i øjeblikket omkring
formidlingen af Norddjurs Kommunes biodiversitetsindsats. Men det er ikke fordi vi ligger
på den lade side. Tværtimod er slutspurten sat ind, da vi med hastige skridt nærmer os
deadline for indsendelse af finaleprojektet i konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste
Kommune. Norddjurs Kommune arbejder derfor aktuelt især med at udvide og sikre den
særlige natur ved Glatved Strand og for skabe nye store sammenhængende
naturområder. Vi er derfor i dialog med lodsejere, råstofindvindere, dyreholdere, fonde
mm. Flere oplysninger følger, når Norddjurs offentliggør vores finaleprojekt. Der blev løftet
en lille flig af projektet ved miljøministerens besøg, som du kan læse om nedenfor. Husk
at du som altid kan læse mere om Norddjurs Kommunes indsats for at blive Danmarks
Vildeste Kommune her. Velkommen til nyhedsbrevet for marts 2022.

Nyheder om formidling
Ministerbesøg
På en kold, vindblæst, men skyfri og smuk forårsdag besøgte Miljøministeren Norddjurs
Kommune ved Glatved Strand den 10. marts i forbindelse med Norddjurs' deltagelse i
konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune. Ministeren hørte bl.a. borgmester
Kasper Juncher Bjerregaard fortælle om Norddjurs Kommunes biodiversitetsindsats og
Nymølle Stenindustrier A/S fortælle om nyttige biodiversitetssamarbejder mellem tunge
industrier og kommunale og private aktører. Biodiversitetskoordinator Annette Limborg
Madsen fortalte også om kommunens hidtidige og kommende naturpleje i Glatvedområdet. Også den lokale presse var tilstede og du kan bl.a. læse Lokalavisens artikel om
besøget her.
Tips til mere biodiversitet i haven
På Norddjurs giver plads til liv's Facebook-side er der i marts blevet lavet opslag om enkle
tips til, hvad du nemt kan gå i gang med for at skabe biodiversitet i din have. Du kan finde
opslagene på Facebook-siden her.

Nyheder om netværk

Oplæg for Fuglsang Hedes Græsningslaug
Norddjurs Kommune har holdt oplæg for Fuglsang Hedes Græsningslaug om heders
natur, og om hvad der fremmer heders biodiversitet mest muligt. Lauget består af en
række frivillige, som sørger for fåreafgræsning af den kommunale Fuglsang Hede i
Grenaa. Du kan læse mere om lauget på deres hjemmeside her. Siden lauget blev
etableret i 00’erne, er man dog blevet opmærksom på, at fåregræsning ikke altid er
optimalt i fht. biodiversitet. Dette skyldes, at fårene er glade for at æde de urter, der ellers
skulle fungere som pollen- og nektarkilde for insekterne. Derfor har lauget og kommunens
biologer aftalt, at vi evaluerer effekten af græsningen i løbet af foråret og kommer med
forslag til justeringer af afgræsningen.

Interview med fritidslandmand
Norddjurs Kommune har interviewet en fritidslandmand i Laen om, hvad hun gør for at
øge biodiversiteten på sin ejendom. Bl.a. er plæneklipperen skiftet ud med heste og
kvasbunker og stendynger får lov at blive liggende i haven til gavn for både fugle og
insekter. Interviewet og artiklen forventes at blive bragt i Lokalavisen og vil også blive delt
på vores Facebook-side.
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