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Referat i forhold til udsendt dagsorden
Joy Klein og Knud Erik Raahauge har fremsendt emner til dagsorden.
1. Siden sidst
På sidste møde i det grønne råd blev følgende nævnt:
Statens vandplaner er sendt i høring. Høringsfristen udløber i december 2013, og
kommunens høringssvar blev vedtaget af NTM-udvalget den 11. november. I høringssvaret henvises der bl.a. til sidste høringssvar, idet der kun er lavet mindre rettelser af
vandplanen i den foregående periode.
Friluftspolitik for Syddjiurs Kommune blev gennemgået, og det grønne råd fik mulighed for at fremsende bemærkninger, hvilket også er modtaget. Desværre er arbejdet
med friluftspolitikken ikke afsluttet endnu, men forventes godkendt af byrådet i det nye
år.
Stier på Skødshoved: Sti kort er udarbejdet og der er opsat korttavler i området.

2. Etablering af faunapassage ved Nimtofte Mølle
Steen Ravn Christensen orienterede om status for et igangværende projekt.ved Nimtofte. Som et led i udmøntningen af Vandplan Djursland, skal den eksis. fisketrappe
ved Nimtofte Mølle fjernes for at åbne op for 26 km vandløb. Nimtofte Å er højt målsat
vandløb på Djursland med højt faunaindex. Syddjurs Kommune er ved at gennemføre
en forundersøgelse, hvor der aktuelt arbejdes med tre forskellige scenarier for fjernelse af spærringen:

1. En fuldstændig fjernelse af opstemningen ved Nimtofte mølle og etablering af
et bredt lavvandet forløb i den eksis. mølledam.
2. Bevarelse af mølledam og etablering af spuns i den sydlige del af mølledammen. Der etableres en tilkobling til det eksis. forløb under vejen, hvor den nuværende fisketrappe fjernes.
3. Bevarelse af mølledammen og etablering af ny forløb af åen syd for møllen og
mølledammen.
Der har været stor borgerinteresse om projektet, hvor de lokale beboere overvejende
ønsker at bevare mølledammen. I den forbindelse er der afholdt en række møder og
ekskursioner sammen med de lokale borgere. Det endelige valg af scenarie skal besluttes af NTM-udvalget på møde den 11. november 2013. Forvaltningen har indstillet
scenarie 1 til videre detailprojektering ud fra økonomiske og miljømæssige betragtninger. Herefter fremsendes forslag til belyst projekt til NaturErhvervsstyrelsen, der i sidste ende beslutter om projektet skal gennemføres.
3. Syddjurs Kommunes naturkvalitetsplan
Syddjurs Kommunes nye naturkvalitetsplan, der blev gennemgået på sidste møde i
det grønne råd, har været ude i offentlig høring. Der er indsendt to meget relevante og
faglige høringssvar fra DN Syddjurs og Erik Aude, som stiller en masse spørgsmål til
kommunens naturkvalitetsplan og naturplejeindsats i det hele taget.
Kommunen har derfor valgt at invitere Jeppe Kristiansen fra DN Syddjurs og Erik Aude til dagens møde, hvor deres synspunkter blev præsenteret for det grønne råd og
efterfølgende drøftet. Deres høringssvar er vedlagt dette referat.
4. Politisk evaluering af Det Grønne Råd
I forlængelse af fællesmødet den 13. december 2012 mellem det grønne råd samt de
politiske PUK- og NTM udvalg er den fremtidige dialogform på det grønne område
blevet politisk drøftet i de to udvalg.
Der er udarbejdet et idekatalog for det fremtidige grønne råd, der forholder sig til repræsentation ( nye medlemmer), rådets interne organisering og kompetence, faglig
afgrænsning (natur/miljø/friluftsliv). Idékatalogets forslag vil blive drøftet på førstkommende møder i henholdsvis PUK og NTM udvalget, og vil blive anvendt i forbindelse med det nye Byrådets konstituering og vedtagelse af ny kommissorium for det
grønne råd.

I forbindelse med gennemgangen af idékatalogets enkelte forslag mente Chr. Bundgaard, at der fortsat var behov for nedsættelse af et fora til behandling af A21-emner
samt energi og klima, evt. i form af grønne omstillingscentre.
5

Nyt fugleatlas for ynglefugle

Joy Klein orienterede kort over DOF’s kommende projekt, hvor der i hele landet skal
optælles ynglefugle i 5x5 km grids i marts måned næste år.Fugleatlaset bliver nr. 3 i
rækken, hvor DOF har udført systematiske fugletællinger gennem de sidste 20 år.
6. Rørlægning af vandløb og grøfter
På foranledning af en konkret sag på Skødshoved mente Knud Erik Raahauge, at
kommunen ikke skulle godkende ansøgninger om rørlægninger af grøfter, fordi det
blot ville føre til tab af randzonenatur.
Morten Hundahl gav en kort orientering om baggrunden for de omtalte randzoner, der
er et virkemiddel for at mindske kvælstofudvaskning og skabe ny natur. Randzoneloven administreres af NaturErhvervsstyrelsen og ikke af kommunen. I forbindelse med
sagsbehandling af ansøgning om rørlægning af private grøfter og mindre vandløb,
tager kommunen ikke hensyn til randzoneloven, men alene vandløbsloven.
7.

Eventuelt

Jagtforeningens kommunale fællesråd (JFK) i Syddjurs kommune afholdte den 30.
oktober 2013 et seminar om natursamarbejde med deltagelse fra bl.a. kommunens
jagtforeninger, Syddjurs Kommune, Djursland Landboforening og Danmarks Jægerforbund og Nationalpark Mols Bjerge.

Næste ordinære møde i det grønne råd er:
Torsdag den 15. maj 2014 kl. 16

