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Velkomst
MHP bød velkommen på vegne af Syddjurs Kommune. Der var ingen bemærkninger
til det fremsendte referat fra sidste møde (12 november 2009). Der var fremsendt
forslag til dagsordenen fra Kirsten Jul og Christian Bundgaard til mødets dagsorden.
Tina Degn er ny planchef i kommunen, og har således overtaget Mika Leth Pedersens
plads i Rådet. På grund af Uffe Laursens snarlige afgang og reorganisering af Skovog Naturstyrelsen er der for øjeblikket ikke udpeget en observatør fra Skovdistrikt
Kronjylland.
Status på kommunens indsats for truede padder v/Lars Dyhrberg Bruun
Punktet udgår og vil blive præsenteret på næste møde
Vand- og Naturplaner – hvad sker der egentlig? v/Morten Hundahl
Morten Hundahl gav en orientering om aktuel status for Vand- og Naturplanerne.
Planerne indeholder bl.a krav om en reduceret eller ophør af vedligeholdelse af 210
km vandløbsstrækning, restaurering af 180 km vandløbsstrækning og genåbning af
22 km rørlagte vandløb.
I forbindelse med den kommunale forhøring i foråret afgav kommunen et teknisk høringssvar. Blandt kommunens bemærkninger kan nævnes:
o

Økonomi, virkemidler og lovgrundlag er ikke på plads

o

Mange fejl i datagrundlaget

o

Klimaændringer er ikke indtænkt

o

Ingen hensyn til grundvandet og drikkevandet

o

Tiltagene skal gennemføres indenfor en meget kort tidsramme, men skal samtidig
være baseret på frivillighed – hvordan hænger det sammen?

o

Mangler klare og operative rammer for udbetaling af evt. erstatning

o

Det er svært at lave helhedsbetragtninger og tænke kreativt

o

Håndtering af spildevandet i det åbne land kan næppe nås

Kommunens økonomiske kompensation fra Staten til gennemførelse af opgaven er
ikke forhandlet på plads endnu – Syddjurs Kommune får næppe ret mange penge og
må således selv betale.
For øjeblikket pågår der politiske overvejelser på Christiansborg omkring ambitionsnivauet for kvælstofudvaskning.
Rygtet vil vide, at planerne kommer i offentlig høring ultimo september, men det vurderes at være meget usikkert.
Det kommende vådområdeprojekt ved Termestrup Enge v/Steen Ravn Christensen
Som en del af Vandplanernes indsats på vådområdet er det besluttet at gennemføre
en forundersøgelse ved Termestrup Enge m.h.p. at undersøge om det er teknisk muligt at gennemføre projektet, herunder om de ca. 100 lodsejere er frivilligt indstillede.
Området har en størrelse på ca. 300 – 400 ha, hvorved det i givet fald bliver det største i Danmark, hvis og når det bliver realiseret. Projektet har alene til formål af reducere udledning af kvælstof og der er således ingen tilskud til at udbygge evt. rekreative
faciliteter.
Syddjurs Kommune får det samlede projektansvar, dog skal en evt. jordfordeling gennemføres af FørevareErhverv.
Privatisering af vandløb i Syddjurs Kommune v/Morten Hundahl
Natur & Miljø arbejder aktuelt med at privatisere en række offentlige vandløb i kommunen. Størsteparten af vandløbene ligger i tidligere Ebeltoft Kommune.
Ved en privatisering skal de enkelte bredejere betale for vedligeholdelse.
Den politiske proces er kørt i foråret, hvor kriterierne for udpegning af vandløbene
blev godkendt. Der er således tale om lavt miljømålsatte vandløb, der ikke skal føre
vand fra offentlige, tekniske anlæg som f.eks. veje og renseanlæg. Der er i alt udpeget ca. 60,5 km vandløbsstrækning og rørlagte vandløb
I øjeblikket gennemføres en høring hos alle involverede bredsejere

Status for indsatsen mod signalkrebs i Alling Å-systemet v/Hanne Henriksen
Et to-årigt samarbejsprojekt mellem Randers, Norddjurs og Syddjurs Kommune samt
en række grønne organisationer er ved at lakke mod enden.
Formålet med projektet var at udrydde den invasive signalkrebs i å-systemet. Signalkrebsene er blevet bekæmpet med forskellige metoder, bl.a. ruser. Der er blevet fanget ca. 45.000 krebs, men trods dette er bestanden stigende og har udbredt sig i området til bl.a. Grund Fjord. Signalkrebsen er også fundet andre steder i land, hvilket
må siges at være en dårlig nyhed.
Resultatet af den offentlige høring vedr. rekreativ muligheder i de kommunale
skove v/Hanne Henriksen
Syddjurs Kommune ejer ca. 330 ha skove, hvoraf de fleste og største skove ligger i
tilslutning til Ebeltoft by (Tolløkke, Ahl, Sdr. Plantage, Egedal). I forbindelse med skovenes certificering har kommunen pligt til at inddrage lokalbefolkningen dels i skovdriften dels omkring den rekreative benyttelse, dvs. friluftsliv og naturformidling.
Der er indkommet en række høringssvar fra organisationer og private personer, som
forvaltningen aktuelt vurderer. Blandt de mange forslag kan nævnes forslag om etablering af mountainbike stier, naturlegepladser, primitive lejrpladser/shelters, hundeskove mv.
Forslagene vil senere på året blive fremlagt NTM-udvalget.
Status på naturgenopretningsprojekt ved Vænge Sø v/Morten Hundahl
Punktet er fremsat efter anmodning fra Kirsten Jul.
Syddjurs Kommune har sidste år sagsbehandlet en omlægning af vejadgangen til
Naturskolen, således at den fremover bliver ført nord om den kommende sø.
Miljøcenter Århus har i år afgjort, at projektet ikke skal VVM-vurderes.
Syddjurs Kommuner sagsbehandler aktuelt projektet efter Naturbeskyttelsesloven og
Vandløbsloven.
Skov- og Naturstyrelsen har oplyst, at man forventer opstart på projektet næste år når
ovennævnte tilladelser er på plads. Selve anlægsfasen forventes at vare ca. 1½ år.

Nye Badevandskrav v/ Morten Hundahl
Morten Hundahl gav en orientering om kommende krav til alle badestrande i kommu-

nen fra og med næste år.
Alle badestrande skal beskrives og klassificeres, der skal opbygges et varslingssystem for evt. forurening og informationen skal skiltes på alle strande.
Kommunens indsats i forhold til lovgivningen om forpligtelser i forhold til fredning og §3.
Punktet er fremsat efter anmodning fra Christian Bundgaard.
Der blev givet en kort orientering om det nuværende budget til pleje og tilsyn af naturområder og vandløb. Budgettet blev ved starten af den nye kommune skabt ved
sammenlægning af relevante midler fra de gamle kommuner og især Århus Amt. Det
skal nævnes at Århus Amts plejemidler fra 2003 var genstand for en kraftig besparelse.
Siden starten af den nye kommune er budgettet blevet besparet hvert år, enten direkte eller indirekte gennem generelle reduktioner på indkøb af tjenesteydelser og materialekøb. Den samlede besparelse er usikker, men vurderes umiddelbar at være i en
størrelsesorden på ca. 15 – 20%.
Kommunens forpligtigelser i de fredede områder er ikke en skal-opgave, men en kanopgave. Hvis forpligtigelserne skal overholdes skal der anvendes ca. 3 mio kr. om
året, for øjeblikket anvendes lidt under 1 mio kr.

Eventuelt
Det kommunale naturcenter Schmidtsminde ved Basballe åbner den 24. september
2010.
DOF har udgivet en ny folder om naturreservatet ved Stubbe Sø. Adgangen til stedet
vil blive skiltet.

Næste møde:
Torsdag d. 24. marts 2011 kl 16 – 18

