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1. Velkommen til Grønt Råd (nye og gamle medlemmer) 

Ifølge forretningsorden for Grønt Råd udpeges medlemmerne for 4 år ad gangen. Udpegningen 

følger den politiske valgperiode 2022-2025. Sagen er behandlet på miljø- og teknikudvalget den 

21. februar 2022. Det blev besluttet, at siddende organisationer/foreninger forsat tilbydes 

plads i rådet. Medlemmerne har for kommende periode peget på følgende repræsentanter: 

 

 

7 medlemmer i henhold til  

Forretningsorden 3.1 

 

 

Repræsentant 

Danmarks Jægerforbund Henrik Rudfeld 

Danmarks Naturfredningsforening Lone Bording Jensen 

Dansk Ornitologisk Forening Jens Bonde Poulsen 

Norddjurs Idrætsråd Kai Hansen 

Sportsfiskerforeningen for Grenaa og Omegn Lars Pedersen 

Djursland Landboforening Esben Øvle Kristensen 

Dansk Skovforening Vakant  

 

4 medlemmer i henhold til 

Forretningsorden 3.2 

 

 

Friluftsrådet Østjylland Klaus Fogh 

Naturstyrelsen Jakob Kristian Thøgersen Dahl 

Miljø- og Teknikudvalget Niels Basballe 

Byg- og miljøchef Ulrik Christensen 

 

Sekretariat hej@norddjurs.dk 

 

 

Heidi Jensen (89594003) 

 

 

2. Forretningsorden for Grønt Råd Norddjurs 

Forretningsorden for Grønt Råd Norddjurs blev gennemgået og tilpasset tekniske og 

tidssvarende korrektioner på Grønt møde 25. november 2021. MTU godkendte 

forretningsordenen på møde 21. februar 2022. 

 

Forretningsordenen tilpasses yderligere (forglemmelse) verdensmål for mere nutidig retning. 

Forslag behandles på kommende møde i Grønt Råd. 

 

Rådet præsenteres for to indkomne ansøgninger om medlemskab i Grønt Råd Norddjurs. Det er 

forvaltningens vurdering, at disse foreninger dels har begrænset geografisk interesse og dels 

repræsenterer mindre interesseområde samt medlemstal.  

Tilbydes de to foreninger plads i Grønt Råd, skal forretningsordenens § 3. Grønt Råds 

sammensætning revideres. Miljø- og teknikudvalget orienteres på møde den 23. maj 2022. 

 



3. Præsentation af foreninger/organisationerne 

Gensidig orientering (bordet rundt) 

 

Danmarks Jægerforbund, v/ Henrik Rudfeld 

Mange nye naturbrugere (post-corona-brugere) sætter fokus på stier og oplysning om adgang og 

færdsel i naturen. I forlængelse af uoverensstemmelse (indkøb og indberettet) forventes 

strammere lovning for udsætning af gråand. Svag stigning i antal krondyr samt stor stigning i 

dåvildt medfører mark og skovskader – det kan få betydning for gældende jagttider. 

 

Danmarks Naturfredningsforening, v/ Lone Bording Jensen 

Den nationale kampagne ’Mere plads til naturen’ er højaktuel, og der afsøges mulige 

partnerskaber på kirkejorder ved de lokale menighedsråd. Med samme afsæt pågår samarbejde 

med Sostrup Vandværk om beplantningsplan og kunst i regi af stedets natur og kultur. 

 

Norddjurs Idrætsråd, v/ Kai Hansen 

Der er stor tilslutning til aktiviteter i naturen. Kampagnen ’Bevæg dig for Livet’, tiden med 

corona, og deraf diverse nedlukninger, har gjort en tydelig forskel. Bl.a. er der god tilslutning til 

Djursgængerne som på ugebasis søger nye vandringer i fællesskab. 

 

Sportsfiskerforeningen for Grenaa og Omegn, v/ Lars Pedersen 

I forbindelse med at Enslevgården snart rives ned, skal foreningen flytte og afsøger nye 

klublokaler i nærhed af Grenaa. I forlængelse af interesse for fiskeri arbejder foreningen med 

vandløbsrestaurering og udsætning af fisk. 

 

Friluftsrådet Østjylland, v/Klaus Fogh 

85 organisationers interesser samt en del af udlodningsmidlerne forvaltes af Friluftsrådet. Der- 

udover varetages diverse events, fx ’Tilgængelighed’ (aktuel kampagne). I forlængelse af 

seneste udpegninger afsøges mulighed for repræsentantskab i de nye naturnationalparker. 

 

Miljø- og teknikudvalget v/Niels Basballe 

Niels er ny repræsentant for miljø- og teknikudvalget; han erstatter Niels Ole Birk. Niels har 

tidligere siddet i Grønt Råd.  

 

Dansk Ornitologisk Forening: afbud 

Djursland Landboforening: afbud 

Naturstyrelsen: afbud 

Dansk Skovforening: vakant 

 

 

4. Konstituering 

Grønt Råd konstituerer sig med formand og næstformand på det førstkommende møde efter 

valget. Følgende blev valgt i perioden 2022-2025: 

 

Formand: Henrik Rudfeld (repræsentant for Danmarks Jægerforbund) 

Næstformand: Lone Bording Jensen (repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening) 



 

Grønt Råd er repræsenteret i andre sammenhænge med udpeget deltagelse:  

• Naturpark Randers Fjord: 

v/ Henrik Rudfeld (repræsentant for Danmarks Jægerforbund) 

• §17, stk. 4-udvalg for Bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs: 

v/ Lone Bording (Danmarks Naturfredningsforening) og Kai Hansen (Norddjurs Idrætsråd) 

 

 

 

5. Aktuelt fra kommunen 

Orientering ved Ulrik Christensen og Heidi Jensen 

 

Vandområdeplaner i høring: 

3 generation vandplaner er i høring frem til den 22/6. Alle ønsker indsendt af vandrådet er 

imødekommet. Der arbejdes på eget høringssvar omhandlende teknik omkring pulje til indsatser 

samt oplæg til fælles høringssvar med Gudenåkomitéen og oplandskommunerne (som Norddujrs). 

 

Danmarks Vildeste Kommune: 

Projektet kører på sit højeste – der er gang i mange tiltag og nye samarbejder. Grøn bog (det 

projekt kommunens ønskes bedømt på) skal indsendes senest 1/6. Ekstra ressource til projektet 

udløber 30/9 2022 – herefter vil kommunens indsats blive betydelig mindre. 

 

Solcelle i Norddjurs: Projekterne udfordres af kystnærhedszonen. 

 

Grenaa – Næse for vand: 

Grenaa er Danmarks næstmest udsatte by, når det kommer til skader som følge af havvands-

stigninger og stormflod over de næste 100 år. På den baggrund arbejdes helhedsorienteret med 

en bæredygtig omstilling af Grenaa, som understøttes af en stærk tværfaglig organisering. Dette 

arbejde har Realdania valgt at understøtte med 1,0 mio. kr. 

Der pågår forår 2022 konkurrenceudbud – Tre rådgiverteams (arkitekter og ingeniører) er ud af 

syv interesserede valgt til opgaven. De tre teams fremlægger deres bud på §17, 4 den 24. maj. 

Derefter vælges et team til den videre proces. Resultatet er en udviklingsplan for Grenaa havn 

og by med fokus på både klima og byudvikling. 

 

Dk2020 – robust klimaplan: 

Norddjurs kommune har, som alle landets øvrige kommuner, tilsluttet sig DK2020. Projektet 

kører ambitiøst i to spor, (1) klimatilpasning (udarbejdelse af robust klimaplan) og (2) CO2 

neutral kommune i 2050 (dette både geografisk og kommunen som virksomhed). Det er et stort 

program, som skal implementeres såvel intern i organisationen som i lokalsamfundet 

(virksomheder, landbruget og hos den enkelte borger). 

 

 

 

 

6. Mødeplan 2022 



Forslag til drøftelse 
Dato Dagsorden 

 
28. april 
Grenaa, Torvet 3 

 
Konstituerende møde – Grønt Råd Norddjurs 2022-2025 

 
16.juni 
Felttur 

 
Aktuelt/ude – forslag: Biodiversitet (evt. live stream) 

 
12. september kl. 15.00-16.00 
obs ændret fra 19/8 
Allingåbro, Kirkestien 1 

 
Dialogmøde med Miljø- og teknikudvalget 
Oplæg for folkevalgte om biodiversitet v/ Naturhistorisk Museum 

 
24. november 
Grenaa, Torvet 3 

 
Aktuelt 

 
Drøftelse af ønsker til kommende møder: Blå Flag (fra tidligere), Naturnationalpark Fussingø 
(aktuel), Folkeoplysningsloven-stier (ny). 
 

 

 

8. Evt 

Link til kommunens hjemmeside: Grønt Råd forretningsorden og referater  

https://www.norddjurs.dk/politik/raad,-udvalg-og-naevn/groent-raad 

 

 

 

 

Året der gik - 2021 

Året startede med corona-restriktioner og satte opmærksomhed på virtuelle tilbud samt 

løbende orientering om aktuelle nyheder via mails. Fysisk havde Grønt Råd dialogmøde med 

miljø- og teknikudvalget samt ét ordinært møde. 

 

Aktualiteter: 

 

Naturmøde 2021 Hirtshals (maj) 

Naturmødet 28-30maj 2021 blev en hybrid mellem et digitalt Naturmøde på Facebookside og et 

mindre fysisk Naturmøde i Green Room-teltet i Hirtshals. Der var god mulighed for at se med 

hjemmefra; Link blev delt. 

 

Danmarks Vildeste Kommune (juni) 

Norddjurs Kommune deltager i konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune. 

Nyhedsbreve mv blev delt/deles fortsat på https://www.norddjurs.dk/borger/taet-paa-

naturen/biodiversitet/danmarks-vildeste-kommune 

 

Høring budget 2022-2025 Norddjurs Kommune (september) 

Rådet blev orienteret ved høringsperioden start og informeret via link til budget på kommunens 

hjemmeside. 

https://www.norddjurs.dk/politik/raad,-udvalg-og-naevn/groent-raad
https://www.norddjurs.dk/borger/taet-paa-naturen/biodiversitet/danmarks-vildeste-kommune
https://www.norddjurs.dk/borger/taet-paa-naturen/biodiversitet/danmarks-vildeste-kommune


 

Webinar om biodiversitet i Norddjurs Kommune 4. november 2021 kl. 19.30. (november) 

Orientering og link til webinaret ses på https://www.norddjurs.dk/nyheder/2021/okt/webinar-

om-biodiversitet-den-4-november, Webinaret blev optaget og kan tilgås via hjemmesiden 

www.norddjurs.dk/biodiversitet samt Facebooksiden ”Norddjurs giver plads til liv”.  

 

 

Fysiske møder i 2021: 

 

Dialogmøde med miljø- og teknikudvalget den 30. august – Biodiversitet - program: 

Kl. 15.30: Vild med Vilje – Administrationsbygningen, Kirkestien 1, 8961 Allingåbro 

Vild med Vilje præsenteres af kommunens driftsplanlæggere. 

Desuden præsenteres indsatsen og baggrunden for denne på et konkret projektområde, som 

illustrerer flere forskellige tiltag. 

Kl. 16.00: Naturpleje på kommunalt ejet kulturareal - Stendysserne ved Tustrup, Gl. Fjellerupvej 

10 A (overfor nr. 21), 8961 Allingåbro 

Som eksempel på igangværende naturpleje besigtiges naturområderne ved Tustrup-dysserne, der 

ejes af Norddjurs Kommune. Området rummer store arkæologiske interesser og mange 

forskellige naturtyper, der pt. græsses af kvæg. Vedlagte plejeplan er udarbejdet for området 

med fokus på at højne biodiversiteten mest muligt. 

Desuden drøftes nogle af de dilemmaer, man kan komme ud for ved tilrettelæggelse af 

naturpleje.  

 

Ordinært møde i Grønt Råd 25. november 2021 

• §17, stk. 4-udvalg for Bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs 

• PFOS - Brandøvelsesplads i Norddjurs Kommune 

• Solceller og vindmøller i Norddjurs Kommune 

• Forretningsorden og kommende valg til Grønt Råd 

 

 

 

 

 

-slut- 

https://www.norddjurs.dk/nyheder/2021/okt/webinar-om-biodiversitet-den-4-november
https://www.norddjurs.dk/nyheder/2021/okt/webinar-om-biodiversitet-den-4-november

