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Resumé 
Her følger en sammenfatning af, hvad der er vigtigt for de aktive lokalsamfund i Syddjurs Kommune. 
Dette skal indgå i mål og indsatser i klimaarbejdet mod klimahandlingsplan 2023, som skal politisk 
behandles til november 2022, efterfulgt af en offentlig høringsperiode. 

Baggrund 
I juni 2022 gennemføres dialog/ inddragelsesmøder med de 7 lokale distriktsråd, der tog imod 
invitationen til at være medværter for indsamling af input til den kommende klimahandlingsplans 
målsætninger i en for-offentlighedsfase. Lokale foreninger og interesseorganisationer opfordres også til 
at deltage i disse lokale møder. Udgangspunktet er Klimahandlingsplan 2021. Møderne understøttes af 
en Facebookside: Klimahandlinger i Syddjurs Kommune samt pressemeddelelser målrettet lokale 
medier, jf. bilag. 
 
Kortlægning af lokale værdier 
Udgangspunktet for klimasnakken vil være de lokale værdier og ønsker, men det er også lokale tiltag 
og ideer, der allerede er i gang. Til mødet bliver udfordringer og muligheder kortlagt visuelt for derved 
også at give distriktsrådene et overblik over de lokale interesser. Kort sagt er det den merværdi som 
klimatilpasning kan bidrage med til lokalsamfundene.  
Ud fra de lokale interesser, projekter og spørgsmål sammenfattes, hvad der vigtigt for lokalsamfundene, 
når vi skal klimatilpasse og forbygge og dette indarbejdes i Klimahandlingsplan 2023-26. 
Sammenfatningen sker med fokus på det væsentligste fra klimamødet.  
Pointerne fra Klimasnakken kan distriktsrådene tage med videre i deres strategiske arbejde i fx i en 
visions- og udviklingsplan for lokalområdet. På proceskortene er der tematisering i farver og på 
kortudskriftet forstår kommunale matrikler med blåt. 
 
Oversigt 
Rønde  s.2 
Ryomgård s.4 
Ebeltoft s.6 
Mørke s.8 
Hornslet s.10 
Nimtofte s.12 
Kolind s.14 
 
Bilag 
Bilag 1 – Pressemeddelelse 
Bilag 2 – Dokumentation for invitation og pressedækning (ift. DK2020) 
Bilag 3 – Præsentation 
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RØNDE DISTRIKTSRÅD d. 7.6. 2022 kl. 17-18.30 
10 deltagere på Rønde Høj- og efterskole 
 
Kortlægning af de væsentligste lokale værdier, udviklingsmuligheder og interesser, se figur 1.1 
 
1. Distriktsrådet vi gerne fortsat inddrages klimatilpasningsprojekter og at fortsætte med Rønde i 
Udvikling-processen. Der er allerede dialog om trafik/mobilitets løsninger bl.a. et muligt mobilitetshub. 
Byparken er renoveret med klimatilpasning, og er en succes. Lavbundsarealerne ved Knudbro Bæk vil 
ifb. med kloakseparationen af Rønde blive omlagt til ”et regnvandsbassin”. Der er ønsker om naturnær 
udformning med rekreativt indhold som stier, ophold mm. Og processen med Rønde I Udvikling 
fortsætter i 2022-23. Anlægsarbejdet forventes i 2024. 
 
2. Der ønskes mere klima/bæredygtighed i byudviklingsområder(lokalplaner). Det er oplevelsen, at de 
betingelser, der bliver sat i lokalplanerne ikke er bindende nok, således at de stiftede grundejer-
foreninger kan unddrage sig det vedligeholdelses/kvalitetsniveau der er sat. 
 
4. Der ønskes mere fokus på natur i byerne og vejrabatter. Der ønskes inspiration og tiltag ift. mere 
naturlige privathaver. 
 
5. Rønde er Syddjurs uddannelses by og det ses som en oplagt mulighed, at samle ”uddannelse om 
bæredygtighed” på flere niveauer omkring Høj- og Efterskolen og Syddjurs Gymnasium. 
Muligheder ifb. med klimatilpasning. Der opstår til mødet en idé om ”et bæredygtighedernes hus” i 
byen, der skal kunne samle/informere om de mange bæredygtighedstiltag, der er i gang i Rønde. Der 
kan udvikles på form og placering.  
 
6. Distriktsrådet vi gerne i dialog med Naturstyrelsen, Nationalpark Mols Bjerge, Syddjurs Spildevand 
og Syddjurs Kommune om mere natur/biodiversitet på de bynære arealer, fx regnvandsbassinet ved 
Bjerg-Thomsensvej, der er anlagt med naturgræs, der har laveste driftsomkostninger. 
 
7. Der er ønske om en ”Spare på energien-dag” med information/vejledning om energi, varme og 
tilskud. 
 
Spørgsmål fra mødet 
8. Der er fokus på omkostninger ved affaldssortering for erhverv, der er dyrt. Der er interesse for mere 
bæredygtighed i erhvervslivet, og hjælp til dette. 
 
9. Ift. mere vedvarede energi, så er der interesse for mere målrettet viden om muligheder for solceller 
på eksisterende og nye bygninger. Der spørges til om det ikke er en mulighed med kystnære vindmøller 
og solceller i gl. grusgrave. Svaret er umiddelbart, at Kommunen vil behandle alle indkommende 
projekter lige, og at der i næste runde af projektansøgninger, igen vil ske en politisk prioritering af hvilke 
projekter, der må sættes i planlægningsfasen. 
 

Sammenfatning 
I Rønde de er positive ift. samarbejder med Syddjurs Kommune og Naturstyrelsen, om alt fra klima, 
natur og bæredygtighed. Der er særligt fokus på bæredygtigt erhverv og biodiversitet i det bynære. Der 
er ønske om udvikling af Mobilitetsløsninger i byen. 

 

Til indarbejdning i Klimahandlingsplan 2023-26 
-Inddragelse af lokalsamfund i klimatilpasnings- og mobilitetsprojekter. 
-Understøtte koblingen mellem læring, klima og bæredygtighed. 
-En hurtig indsats i form af en ”Spare på energien-dag” med information/vejledning om energi, varme og 
tilskud. 
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Figur 1.1 Værdikort Rønde 
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RYOMGÅRD DISTRIKTSRÅD d. 7.6. 2022 kl. 19.30-21 
10 deltagere på Det Gamle Posthus 
 
Kortlægning af de væsentligste lokale værdier, udviklingsmuligheder og interesser, se figur 1.2. 
 
1. Distriktsrådet vi gerne inddrages klimatilpasningsprojekter. Der er flere ”blue spots” (arealer der bliver 
oversvømmet ved fx skybrud) i byen og det kan blive nødvendigt, at lave et klimatilpasningsanlæg/ 
bassin omkring Thorsagervej. 
 
2. Ryomgård har flere blågrønne rekreative områder: Gryden, Søparken, Byparken, Vallum Skov og 
Ryom Å Enge. Der er gode stier og der ses et potentiale for at lave sammenhæng i lokale stisystemer 
ved skiltning mm. 
 
3. Det må gerne hænge sammen med grundvandsbeskyttelse og lokale drikkevandsboringer.  
 
4. Distriktsrådet vi gerne være med i ”vilde projekter” og samarbejder. 
 
5. Der er ønske om en ”Spare på energien-dag” med information/vejledning om energi, varme og 
tilskud. 
 
6. Der ses meget affald i vejrabatter og der virker som om, at affaldsspande i byen er sparet væk. 
Distriktsret vil gerne om affaldsprojekter. 
 
Spørgsmål fra mødet 
 
7. Distriktsrådet spørger til om der er net-kapacitet nok til de kommende solcelleanlæg. 
Svar: Det er der. Det blev undersøgt i forbindelse med forundersøgelserne til første runde af 
planlægning for solcelleanlæg. Vi forventer at staten meget snart ændre på reglerne for netudvikling, 
således, at tempoet for udbredelse af vedvarende energi anlæg øges eller kan EU/ DK målsætninger 
ikke nås. 
 

Sammenfatning 
I Ryomgård ønsker de samarbejde med Syddjurs Kommune, om klimatilpasning, drift af vejrabatter og 
grønne arealer. Der er særligt fokus på bynær natur og stiforbindelser. Der er ønske om udvikling af 
sammenhæng og kvalitet i byen. 

Til indarbejdning i Klimahandlingsplan 2023-26 
-Vigtigt med inddragelse af lokalsamfund i klimatilpasnings- og udviklingsprojekter. 
-Understøtte koblingen grundvandsbeskyttelse, biodiversitet, klima og rekreation. 
-En hurtig indsats i form af en ”Spare på energien-dag” med information/vejledning om energi, varme og 
tilskud. 
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Figur 1.2 Værdikort Ryomgård 
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EBELTOFT DISTRIKTSRÅD d. 8.6. 2022 kl. 17-18.30 
9 deltagere på Det Gamle Posthus 
 
Kortlægning af de væsentligste lokale værdier, udviklingsmuligheder og interesser, se figur 1.3. 
 
1. De fremmødte ønsker mere biodiversitet i byen. De undrer sig over at biodiversitet kun lige er nævnt i 
arkitektkonkurrencen Klimarobust Kystkultur på Ebeltoft havn. Ebeltoft by ligger jo i og er en del  af 
Nationalpark Mols Bjerge. 
 
2. Ser gerne at Det Gamle Posthus energirenoveres frem for at det nedrives, som har været planen 
indtil videre. Det kunne være et godt eksempel, samtidig med at det fungerer som brugerdrevet 
borgerhus. Hvis man i fremtiden skal pendle mindre og arbejde hjemmefra, så vil der være brug for en 
form for ”åbne arbejdspladser”, dette kunne være en del af et borgerhus. 
 
3. Der er blandt de fremmødte stor interesse i bæredygtigt byggeri og bosætning. Der er brug for at vise 
nye veje og muligheder. Inden for energi fx termisk (lodrette varmeboringer), nye boformer og forbrug. 
Det bliver svære og svære selv at lave en byggesag og at bygge selv. Bygningsreglement 23 nærmer 
sig, og vil nok ikke gøre der nemmere. Der er ønske om, at kommunen understøtter og informere om 
muligheder, tips og tricks til bedre byggesagsansøgning. 
 
4. Der er ønske om at Kommunen understøtter og informere om hvordan private, lokalsamfund og fx 3 
naboer kan producere deres egen energi. 
 
5. Der er ønske om, at Kommunen bidrager til at bl.a. oliefyr udskiftes hurtigere, der er opbakning til en 
”Spare på energien-dag” med information/vejledning om energi, varme og tilskud. Information om 
muligheder for lokal energifællesskaber kunne være en del af infodagen. 
 
 
Spørgsmål fra mødet 
 
6. Hvordan har Kommunen tænkt sig at arbejde med fortætning i Ebeltoft? 
Svar: Det er fx en del af byudviklingsprojektet på Ebeltoft Havn, hvor arealer med gammelt service-
erhverv kan omdannes til fx blandet bolig/ erhverv/ offentlig service. Dette kan ske ved en større tæthed 
end det eksisterende bymønster. 
 
7. Hvorfor er der ikke tidsbegrænsning på p-pladser til elbiler. Det giver en dårlig udnyttelse? 
Svar: Der vil komme tidsbegrænsning ved ladestandere på de offentlige p-pladser (ca. 45 stk.), der skal 
laves inden 2025. Kommunen har ikke myndighed på private p-pladser fx ved supermarkeder, men vi 
rette henvendelse til udbydere om dette. 
 
8. Hvad kan vi gøre for at få renere badevand i Ebeltoft Vig? 
Svar: Dette kan ske via kloakseparering eller semikloakering og lokal håndtering af regnvand/LAR. 
Ved sommer skybrud sker der overløb til havn og strand. Kommunen har fået lavet en Masterplan for 
vandhåndtering i Ebeltoft, som skal blive til en strategi. I mellemtiden bruger vi Blå flag systemet med 
10 prøvetagninger i sommerperioden. Dette kan udvides med et varslingssystem, der registrerer 
overløb ved skybrud, og advarer mod badning i dagene efter skybruddet. 

Sammenfatning 
Der er fokus på biodiversitet i byen, både i eksisterende bydele og byudviklingsområder: 
Der er ønsker om at kommunen understøtter bæredygtigt byggeri og bosætning, samt at der informeres 
om muligheder for fælles produktion af vedvarende energi. 

Til indarbejdning i Klimahandlingsplan 2023-26 
-Mere inddragelse af lokalsamfund i klimatilpasnings- og biodiversitetsprojekter. 
-Understøtte bæredygtigt byggeri og bosætning. 
-En hurtig indsats i form af en ”Spare på energien-dag” med information/vejledning om energi, varme og 
tilskud. Inkl. information om muligheder for lokal energifællesskaber. 
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Figur 1.3 Værdikort Ebeltoft
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MØRKE DISTRIKTSRÅD d. 8.6. 2022 kl. 19.30-21 
4 deltagere i Byen Hus, men med en velforberedt formand. 
 
Kortlægning af de væsentligste lokale værdier, udviklingsmuligheder og interesser, se figur 1.4. 
 
1. Mørke er langt ift. bæredygtig bosætning. De har dele-elbiler, letbane, Fiber-forbindelse. De r har 
været stor byvækst, men nu ser de behovet for ”en mere bæredygtig byvækst”.  
Distriktsrådet vil derfor gerne i dialog/samarbejde med Kommunen om: mere tæt-lav, ældreboliger, mix 
af eje og lejeboliger og hvordan vi håndtere perspektivområder for byudvikling, samt begrebet 
”restrummelighed”. 
 
2. Distriktsrådet ser muligheder i for at lave lokaleprojekter med indhold af klima, biodiversitet, læring, 
sundhed og kulturhistorie, fx en Skovrejsning, en banepark eller den gamle banesti.  
Der ses mulige forbindelse til landskabet via stiforbindelser til Mosen og nabobyerne. Der er muligheder 
i at udarbejde projektbeskrivelser og lokaleaftaler, for derved at søge fx Landsdistriktspuljen. 
 
3. Der er ønske om at Kommunen understøtter og informere om hvordan private, lokalsamfund og fx 3 
naboer kan producere deres egen energi. Der mangler information om hvor udfordringerne er, fx de ca. 
2.500 i kommunen, der skal udskiftes inden 2030. Distriktsrådet vil gerne samarbejde om hvordan den 
grønne omstilling kan ske i lokalsamfundene og hvordan der kan produceres energi/ varme lokal og i 
fællesskab. Der er ønske om at Kommunen understøtter og informere om hvordan private, 
lokalsamfund og fx 3 naboer kan producere deres egen energi. 
 
4. Der er opbakning til en ”Spare på energien-dag” med information/vejledning om energi, varme og 
tilskud. Information om muligheder for lokal energifællesskaber kunne være en del af infodagen. 
 
 
Spørgsmål fra mødet 
 
5. Hvor er de 2.500 oliefyr. Er de by eller landzone, i eller udenfor fjernvarmeområder? 
Svar: Det ved vi ikke, men det finder vi ud af ifb. med at vi arbejder med målgrupperne i vores 
information. 
 
6. Kan der laves et samarbejde mellem Syddjurs kommune og Distriktsrådet om bæredygtig byvækst, 
dvs. flere ældreboliger, lejeboliger og styring af tidsplaner for udstykninger mm.? 
Svar: Det under søger vi og vender tilbage. 
 
7. Er det muligt, at få vejledning i form af deltagelse fra Kommunen til lokale workshops i Distriktsrådet? 
Svar: Ja det vil vi gerne se på. 
 

Sammenfatning 
Mørke har et højt niveau for lokal udvikling og samskabelse. Det der fylder mest, er udfordringen ift. at 
fortsætte udvikling og byvækst på en bæredygtig vis.  
 

Til indarbejdning i Klimahandlingsplan 2023-26 
-Understøtte bæredygtigt byudvikling og bosætning i form af lokale samarbejdsprojekter. 
-Mere information/vejledning om energi, varme og tilskud. Inkl. information om muligheder for lokal 
energifællesskaber. 
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Figur 1.4 Værdikort Mørke  
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HORNSLET DISTRIKTSRÅD d. 20.6. 2022 kl. 19.30-21 
7 deltagere i Hallens Café 
 
Kortlægning af de væsentligste lokale værdier, udviklingsmuligheder og interesser, se figur 1.5. 
 
1. Hornslet har stor byvækst og de ønsker en mere bæredygtig byvækst.  
Distriktsrådet samarbejder med Kommunen om byudvikling i Hornslet Vest som en del af Hornslet i 
Udvikling. De ønsker mere bæredygtighed i lokalplaner, således at der kan komme flere træer på veje 
og pladser, mere blå-grønne kiler og diversitet i boformer. 
 
2. Der er ønske om bedre sammenhæng i mobilitetsplanlægningen, så der gives bedre forhold for 
gående og cyklende. Flere af vejene/stierne til landskabet opfattes som farlige for bløde trafikanter. 
Letbanen skal have flere afgange end den har PT. Der opleves meget biltrafik i og igennem Hornslet. 
Det er bøvlet at tage bus til fx Ebeltoft, hvor borgerservice mm. er. Genoptræning er i Tirstrup, der ikke 
er nem at komme til uden bil. Altså ønskes der bedre fordeling af kommunens service-funktioner. 
 
3. Distriktsrådet ser muligheder i for at lave lokale projekter. 
-Flere bytræer og biodiversitet på torve og pladser, særligt p-pladser. Gerne grønne chikaner. 
-Solceller på tage af offentlige bygninger. 
-Mere fokus på bæredygtigt erhverv i Hornslet. 
 
4. Der er ønske om at Kommunen understøtter og informere om bæredygtighed og klima. 
Dette kan ske via ude-læringsmiljøer for institutioner, der også kan bruge rekreativt for alle.  
Der er et Madspilds-projekt, men det ses gerne at skolekøkkenet bliver bæredygtigt, og der derved 
kommer fokus på forbrug, fødevare og bæredygtighed.  
 
5. Der er ønske om delebiler og samkørsel.  
 
6. Der er opbakning til en ”Spare på energien-dag” med information/vejledning om energi, varme og 
tilskud.  
 
7. Distriktsrådet ser følgende udfordringer:  
-Der er for meget affald i byen. Der skal dialog om skraldespande og løsninger. 
-At finde gode udfordringer for mobilitet, så der skal køres mindre bil. Der er trængsel i myldretiden. 
-Byudviklingen må ikke ”opsluge” de gode stier nær byen og de grønne kiler i byen. 
 
Spørgsmål fra mødet 
 
-Vil politikerne gerne alt dette klima? 
SVAR: Ja. Det er NTM og Byrådets klimahandlingsplan. Der var fx 100% enighed om Syddjurs model 
for planlægning af solcelleanlæg i kommunen. 
-Er der også fokus på hvordan kommunens medarbejdere kan reducere deres udledning? 
SVAR: Det er der på kørsel og energiforbrug, samt kødforbrug i rådhuskantinerne. 
-Kan biodiversitet og klima gå hånd i hånd, begge med høj prioritet? 
SVAR: Ja, det skal vi. Og der vil blive større fokus på tiltag hvor begge dele øges.  
 

Sammenfatning 
Hornslet har fokus på bæredygtig byvækst med flere træer på veje og pladser, blå-grønne kiler og 
diversitet i boformer. 
Der er ønske om bedre sammenhæng i mobilitetsplanlægningen, så der gives bedre forhold for gående 
og cyklende, samt mere sammenhæng ift. offentlig transport. 
 

Til indarbejdning i Klimahandlingsplan 2023-26 
-Mere bæredygtig mobilitet, bl.a. delebiler og samkørsel.  
-Understøtte bæredygtigt byudvikling og bosætning i form af lokale samarbejdsprojekter. 
-Mere information/vejledning om energi, varme og tilskud.  
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Figur 1.5 Værdikort Hornslet 
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NIMTOFTE DISTRIKTSRÅD d. 21.6. 2022 kl. 17-18:30 
7 deltagere på Det Gamle Posthus 
 
Kortlægning af de væsentligste lokale værdier, udviklingsmuligheder og interesser, se figur 1.6. 
 
1. I Nimtofte er der mange gode rekreative områder, bynær natur og stiforbindelser til landskabet, jf. 
figur 1.6. Der er stort fokus på værdierne og tilstand at Mølledammen, Nimtofte Å og  
De fremmødte til mødet kan se, at en mulig løsning kan lægge i et samlende projekt for Mølledammen 
og Nimtofte Å. Projektet kan binde byens blå-grønne områder sammen, da byen er formet omkring 
Åens forløb i landskabet. 
Der er enighed om at gøre summen af merværdier større (se Merværdi-diamanten i præsentationen, 
bilag 3), således at projektet ikke ”kun” omfatter vandløbsrestaurering, klimatilpasning og rekreation, 
men også kan indeholde elementer af bl.a.: sundhed, læring, kultur, biodiversitet og bæredygtig 
bosætning/byggeri. Dette vil kunne samle byen om et stort fælles projekt med bedre interesser og 
bredere muligheder for at søge midler til realisering.  
 
2. Der er ønske om bedre sammenhæng i trafik- og mobilitetsplanlægningen. Grund Nimtoftes 
beliggenhed har mange biler. Der er forbindelse til Aarhus via Ryomgård og der er cykelsti på det noget 
af strækningen, hvilket burde gennemføres. Der er ønske om cykelsti til Kolind. Det er bøvlet at komme 
til fx Ebeltoft. Der er trafik/hastigheds udfordringer, hvor Kolstrupvej bliver til Stationsvej. Der er et 
stykke på ca. 300m af ”den nye” Frederikslundvej, der fortsat er for smal, og dette giver usikkerhed. 
 
Spørgsmål fra mødet 
 
-Vil Kommunen understøtte og vejlede i et projekt med mange interesser omkring Mølledammen og 
Nimtofte Å? 
SVAR: Ja det vil vi gerne se på. 
 

Sammenfatning 
Nimtofte har et højt niveau for lokal udvikling og samskabelse. Det der fylder mest, er udfordringen ift. 
at få gang i et samlende projekt omkring Mølledammen og kulturmiljøet ved Møllen. Det er oplagt at 
inddrage mange interesser i et projekt, og der er gode erfaringer og kræfter i byen til at skabe en stærk 
fortælling. 
 

Til indarbejdning i Klimahandlingsplan 2023-26 
-Understøtte klimatilpasning og natur i form af lokale samarbejdsprojekter, gerne med bredt indhold af 
bl.a. sundhed, læring/rekreation, kultur, biodiversitet, mobilitet og bæredygtigt byudvikling/bosætning. 
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Figur 1.6 Værdikort Nimtofte 
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KOLIND DISTRIKTSRÅD d. 21.6. 2022 kl. 19.30-21 
3 deltagere på Kolind+ 
 
Kortlægning af de væsentligste lokale værdier, udviklingsmuligheder og interesser, se figur 1.7. 
 
1. I Kolind er der stort fokus på byen rekreative områder og muligheder. Der er et stor og velplanlagt 
stisystem, som værdsættes af borgerne. Dette videreføres i Distriktsrådet udviklingsprojekter, som fx 
kløverstien, Sundet, Fugletårnet, hundeskov mm. 
Der arbejdes på en sansehave og en bypark med naturindhold og kultur, i institutions/ kultur-båndet ved 
Kolind+ og skolen. 
 
2. Det er vigtigt for Distriktsrådet, at der i fremtidige naturprojekter fx et muligt vådområde i Kolindsund, 
indtænkes klimatilpasning på en måde, der sikre byen imod stigende grundvand mm. Man vil ikke bare 
have natur, men gerne projekter der giver flere værdier som fx bosætning og sundhed. 
 
3. Ift. et evt. kommende solcelleanlæg SØ for byen (er ikke i lokalplanlægning PT), så er det vigtigt, at 
der er en god lokal dialog, hvor der tilpasses efter lokale ønsker og behov. Og det har der været ind til 
nu og der arbejdes med tilpasninger ift. naboer. Det ses også som vigtigt for projektets ”gangbarhed”, at 
der tilpasses ift. landskabet, medtages drikkevandsinteresser og muligheder for at læhegn også giver 
læ til rekreative elementer og naboer. 
 
4. Distriktsrådet er positive overfor den kommende affaldssortering ved husstande, det er bæredygtigt 
og de håber at det kan give muligheder for lokalt erhverv. 
 
5. Det er positivt hvis kommunen kan fremme projekter, der indeholder flere interesser som: 
Grundvandsbeskyttelse, skovrejsning, natur/biodiversitet, bosætning og vedvarende energi. 
 
6. Det kunne være smart hvis der var en hurtig lader til elbiler i Tirstrup Lufthavn. Hvis det skal være et 
lokalt erhvervs- og møde centrum. Der er PT flere 11 og 22 KW ladere. Dette er ikke med i Syddjurs 
Strategi for ladeinfrastruktur. Strategi for ladeinfrastruktur - Syddjurs Kommune   
 
Spørgsmål fra mødet 
 
-Kan der ikke arbejdes på at de læhegn, der skal omkredse solcelleparkerne hurtigt muligt, bliver til 
noget. Det tager mange år inden de dækker noget og dette kunne være godt for accepten af de store 
anlæg i landskabet. 
SVAR: Vi har dette med i den indledende dialog med udvikler på konkrete anlæg der er i 
lokalplanlægning. Vi har også fokus på at randbeplantning kan bidrage til vildtet og biodiversitet. 

Sammenfatning 
Kolind har et højt niveau for lokale udviklingsprojekter. Der inddrages mange interesser i projekterne, 
og der er gode erfaringer og kræfter i byen til at skabe en stærk fortælling. 
I planlægning af solcelleanlæg er det vigtigt, at der er en god lokal dialog, hvor der tilpasses efter lokale 
ønsker og behov. I planlægningen skal medtages interesser som drikkevandsbeskyttelse og 
biodiversitet. 
 

Til indarbejdning i Klimahandlingsplan 2023-26 
-Understøtte klimatilpasning og forebyggelse i form af lokale samarbejdsprojekter, gerne med bredt 
indhold af bl.a. sundhed, læring/rekreation, kultur, biodiversitet, mobilitet og bæredygtigt 
byudvikling/bosætning. 
-Mere information/vejledning om energi, varme og tilskud.  
- Udvidet lokal dialog ifb. med planlægning af solcelleanlæg. 
  

https://www.syddjurs.dk/da/borger/veje-og-trafik/udvikling-og-projekter/strategi-for-ladeinfrastruktur/
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Figur 1.7 Værdikort Kolind 
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Bilag 1 – Pressemeddelelse 
 
Syddjurs bærer klimadebatten helt ud i lokalsamfundene 
Hvad er vigtigt for lokalsamfundene, når vi skal klimatilpasse og forbygge? Er det mere bynatur, dele 
Elbiler, grøn strøm eller noget helt fjerde? Alle kan nu få en stemme i klimadebatten, når lokale 
distriktsråd sammen med Syddjurs Kommune indbyder til klima-drøftelser i lokalområderne under titlen 
Klimakaffe i lokalsamfundene.     
Udgangspunktet for klimasnakken vil være de lokale værdier og ønsker, men det er også lokale tiltag 
og ideer, der allerede er i gang. Til mødet bliver udfordringer og muligheder kortlagt visuelt for derved 
også at give distriktsrådene et overblik over de lokale interesser. Kort sagt er det den merværdi som 
klimatilpasning kan bidrage med til lokalsamfundene. 
I Syddjurs vil vi gerne have klima- og bæredygtighedsdebatten helt ud til borgerne. Der skal være tid og 
grundighed i dialogen om den grønne omstilling, og hvad dette kan bidrage med til af lokal værdi. Jeg 
er sikker på, at de enkelte lokalsamfund har masser at byde ind med indenfor den grønne dagsorden, 
udtaler Kim Lykke Jensen, Formand for Udvalget for Natur, teknik og miljø. 
Til møderne ønsker klimakoordinatoren i Syddjurs Kommune at finde frem til, hvad der er vigtigt for de 
aktive lokalsamfund. Dette skal indgå i mål og indsatser i klimaarbejdet mod klimahandlingsplan 2023, 
som skal politisk behandles til november. Lokale foreninger og interesseorganisationer opfordres også 
til at deltage i disse lokale møder.  
Det sker her:  
Rønde 7. juni kl. 17-18.30  
Ryomgård 7. juni kl. 19.30-21  
Ebeltoft 8. juni kl. 17-18.30  
Mørke 8. juni kl. 19.30-21  
Hornslet 20. juni kl. 19.30-21  
Nimtofte 21. juni kl. 17-18.30  
Kolind 21. juni kl. 19.30-21  
Der er tilmelding mm. på syddjurs.dk under Klimakaffe.   
Syddjurs Kommunes klimahandlingsplan 2021-24 kan ses via dette link: 
https://klimahandlingsplan21.syddjurs.dk/vision/ 
  
  

https://klimahandlingsplan21.syddjurs.dk/vision/
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Bilag 2 - Dokumentation for invitation og pressedækning 
 
Klimakaffemøderne har været annonceret via: 
 
Pressemeddelelse og nyhed på Syddjurs.dk 
 
Egen informations side på Syddjurs.dk 
 
Facebooksiderne: 
Klimahandlinger i Syddjurs Kommune 
Syddjurs Kommune  
 
Alle 14 distriktsråd er inviteret til at deltage/ være medværter via direkte mails. 
 
Artikler i lokale aviser: 
 

 
 
 



KLIMAKAFFE
Bilag 3 -Præsentation



Velkomst og rammer for mødet

Syddjurs Klimahandlingsplan forklaret i en 
lokal sammenhæng

Status for kommende projekter og 
bæredygtighedstiltag i Syddjurs

Kortlægning af værdier i området

KLIMAKAFFE



Hvad er vigtigt for jer som lokalsamfund, 
når vi skal klimatilpasse 

og forebygge?

I for en dialog og et overblik

Jeg for vigtig viden til Klimahandlingsplan 
2023

KLIMAKAFFE



Målsætninger i klimahandlingsplanen 2021-24
Vi har i Syddjurs Kommune fokus på, hvad vi selv 
som virksomhed og myndighed kan gøre, og det vi 
kan påvirke og inspirere til. 
Måle effekt og dokumentere indsatser 
- Udarbejde af energi- og klimaregnskaber 
Reducere forbruget af energi 
Reducere kommunens egen CO2
-udledning i den kommunale drift 
- Energibesparelse på kommunale bygninger 
- Grøn indkøbspolitik 
- Bæredygtig kørsel

KLIMAKAFFE 2022



Videreudvikle varmeforsyning og vedvarende 
energikilder (VE) 
- Grøn omstilling af varmeforbruget 
- Konvertering af olie- og elvarme til 
varmepumper 
- Planlægge for VE anlæg som biogas og sol, samt 
fremme lokale partnerskaber 
Reducere udledning af CO2 fra transportsektoren 
- Fremme omstillingen fra fossile drivmidler til el, 
biodiesel mm. 
- Etablere el-ladestandere ved private 
virksomheder og i det offentlige rum 

KLIMAKAFFE 2022



Reducere drivhusgasser fra landbruget og naturen 
- Gennemføre lavbundsprojekter via kommunal 
facilitering 
- Jordfordeling og mere effektiv drift af 
landbrugsjorder 
- Skovrejsning

Klimatilpasse byer, bygninger, infrastruktur og natur 

Bruge strategiske partnerskaber og lokale klimaaftaler 
- forpligtende aftaler på regionalt og nationalt plan 
- lokale klimaplaner med fjernvarmeværker, 
virksomheder, foreninger eller leverandører.

KLIMAKAFFE 2022



Status for bæredygtighedstiltag i Syddjurs

KLIMAKAFFE 2022

Biodiversitetsstrategi 2022
-Indsatsområder for lokale naturområder.

Mere info på Syddjurs.dk og 
Syddjursnatur.dk

Danmarks vildeste kommune
Naturpuljen



Status for bæredygtighedstiltag i Syddjurs

KLIMAKAFFE 2022

Affaldssortering
-Kildesortering med 3 spande ved alle 
husstande. Mere info på Renodjurs.dk

Konference for Bæredygtigt Byggeri
-19. august 2022

Rosenholm messe maj 2023



Status for bæredygtighedstiltag i Syddjurs

KLIMAKAFFE 2022

Klimatilpasningsprojekter
-Grenåens Opland

-Klimarobust Kystkultur
-Centralisering af rensningsanlæg

Klimapartnerskaber
-NRGi, Djursland Landboforening og 

varmeforsyningen



KLIMAKAFFE 2022

Byrådets visions og udviklingsstrategi 2022
”Sammen om det gode liv". Fem visionstemaer:

1: Erhvervsliv og arbejdsmarked i udvikling
2: Liv i naturen

3: Bæredygtig bosætning
4: Velfærd, fællesskab og trivsel i alle aldre

5: Lokaldemokrati og inddragelse.

Status for bæredygtighedstiltag i Syddjurs



Status for bæredygtighedstiltag i Syddjurs

KLIMAKAFFE 2022



Kommuneplan2020

KLIMAKAFFE 2022



KORTLÆGNING

KLIMAKAFFE 2022



Alle bysamfund består af

FORTÆLLINGERFÆLLESSKAB 

FYSISK

KLIMAKAFFE 2022



Alle bysamfund består af

FORTÆLLINGER
Fx ”Grøn BY”

”Vi gør det (sgu) Selv”
FÆLLESSKAB

Fx Distriktsrådet 

KLIMA

FYSISK
Fx Et stisystem
En blågrøn park

KLIMAKAFFE 2022

UDVIKLINGSPROJEKTER



MERVÆRDI

KLIMAKAFFE 2022



-Hvad har I af projekter i lokalområdet?

-Hvilke merværdier er kendetegnende for 
jeres projekter / interesserne i området?

-Hvordan kan projekterne udvides?

KLIMAKAFFE 2022



SAMMENFATNING

KLIMAKAFFE 2022



-Hvordan har I det med klimaudfordringerne og 
den grønne omstilling?

-Hvilke af klimahandlingsplanens målsætninger 
er vigtigst for jer? 

-Hvordan kan vi fra Syddjurs Kommune 
understøtte jeres tiltag og vi kan hjælpe 
hinanden?

KLIMAKAFFE 2022
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