Konkrete handlingsforslag i forhold til natur- og friluftsstrategiens 6 temaer
Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2012 Natur- og friluftsstrategi for Norddjurs Kommune.
I forlængelse af natur- og friluftsstrategien har Norddjurs Kommune udarbejdet et ide- og handlingskatalog. I kataloget
indgår en lang række ideer og konkrete forslag, som er fremkommet på baggrund af høringsforslag, Norddjurs Kommunes
egne overvejelser og idemøde med Grønt Råd, foreninger i Norddjurs og Destination Djursland.
Det er forventningen, at alle med interesse for naturen løbende kan bidrage med flere ideer og forslag til kataloget samt
medvirke til at føre forslagene ud i livet i samarbejde med Norddjurs Kommune.

Norddjurs Kommunes initiativer i 2013
Norddjurs Kommune vil i 2013 prioritere en række indsatser i tilknytning til de seks temaer i natur- og friluftsstrategien.
Indsatserne fremgår af ide- og handlingskatalogets højre spalte. Ved udgangen af 2013 bliver der udarbejdet en kort status
over, hvordan arbejdet med de forskellige indsatser er gået.

Beskyttelse af naturen
1.

2.
3.

4.
5.

Naturpleje og nye oplevelsesmuligheder ved Ramten/Dystrup Sø.
Opfiskning af skidtfisk
Formidling om initiativerne via ture ved søen
Etablering af vådeng-projekt ved Alling Å
Etablering af fugletårn ved vådområdet
Genslyngnings- og restaureringsprojekter i flere vandsystemer
Inddrage skoleklasser i arbejdet
Projekt grønt kørekort til naturen i folkeskoleregi
Formidle forskellen mellem private og kommunale arealer, herunder rettigheder
for brug af naturen

6.

Kortlægning af Norddjurs Kommunes kystnaturområder.

7.

Pleje og genopretning af lavhede og klitnatur på Anholt ved rydning af
vedplanter og invasive arter

Norddjurs Kommune tager i 2013 initiativ til
følgende indsatser
Forundersøgelse forventes gennemført i 2013
Naturcenter Norddjurs arrangerer offentlig tur i
maj/juni 2013
Forundersøgelse færdiggøres i januar 2013
Under planlægning. Blandt andet inddrages
lystfiskere, inden de enkelte strækninger
restaureres
Der orienteres på Norddjurs Kommunes
hjemmeside blandt andet med kort over, hvor
de kommunale skove findes
Med støtte fra Grøn Vækst starter i 2013
kortlægning af kystområder, der ligger uden for
bynær bebyggelse. I 2014 og 2015 følger
naturpleje og udarbejdelse af
informationsmateriale.
Med støtte fra 15. juni Fonden udarbejdes
ansøgning til LIFEprogrammet

Adgang til naturen
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

Kajak og kano:
Formidlingsmateriale og oversigter over, hvor og hvornår man må sætte båden i
vandet.
Opsætte infoskilte, som formidler, hvad man kan opleve.
Etablering af rastepladser i form af borde, bænke, broer, shelters og bålsteder
på relevante steder
Slæbested til havkajak /små både/jagt fx nord for Grenaa Havn.
Kysten:
Etablering af bro/platforme ved Fjellerup Strand i forbindelse med Blå Flag
Station.
Nyt shelter ved Rygårde Strand og andre kystnære steder
Bålsteder ved strandene
Vinterbadefaciliteter. Bedre faciliteter til vinterbadere (toiletter, depotrum),
som evt. kunne bruges af naturrytterne. (Katholmvej, de murede toiletter)
Glatved-området udnyttes til dykning, fiskeri, + etablering af fiskerenseplads og
toilet, p-plads
Havvindmølleparken
Fokusområde: Randers Fjord:

Shelter og muldtoilet på Kanaløen
Anløbsplads for småbåde ved Alling Å i Allingåbro
Fiskerensepladser og nyt offentligt toilet ved Voer Færgested
Rørdammene mellem Hollandsbjerg og Voer Færgested – mulighed for
overnatning
Havneområdet ved Udbyhøj syd gøres til et attraktivt lystfiskermiljø og
lystbådehavn
Opsætning af skraldespande, så naturen beskyttes
Adgang og opmærksomhedsfelter som fx jagt, ynglende fugle, særlige områder
som Løvenholm mose, fleksibel/sæsonbestemt anvendelse af vandløb til fx
sejlads og fiskeri
Bedre info om havets muligheder for friluftsliv – hvor der er lovlig adgang. Brug
af havet slider ikke på naturen. (Syddjurs Blå Bånd)
Skovene:
Pladser til kig på krondyr og kronhjortebrøl
Stier:

Norddjurs Kommune tager i 2013 initiativ til
følgende indsatser
Der udarbejdes information med kort til
hjemmeside om, hvor og hvornår der er adgang
til at sejle på åer og kanaler.

Der opsættes kajakbro ved Gl. Estrup
Der etableres bro/platform ved Blå Flag
Stationen
Der etableres shelter ved Rygårde Strand
Muligheder ved Grenaa strand undersøges
Der igangsættes projektudvikling

Der afholdes et ide- og dialogmøde om friluftsliv
ved Randers Fjord med foreninger, lodsejere og
øvrige interessenter 21. februar 2013.
Igangsættes for eksterne midler fra Økonomi- og
indenrigsministeriet samt LAG-midler

Inkluderes i fremtidig formidling
Inkluderes i fremtidig formidling
Mulighederne undersøges i samarbejde med
lodsejere

Stiforbindelse mellem Fjellerup og Skovgårde

Bynære rekreative områder

20.

Udstillinger i uderummet
Grenaa å:
Bruge åen aktivt til fiskeri og sejlads med kano og kajak, fremkommelige
fiskepladser
Tilrettelægge aktiviteter med udgangspunkt i brug af området langs åen
Krolf ved åen
Betonbordtennisborde langs åen
Skilte og formidle åen
overnatning i trætoppe i anlægget i Grenaa
Havn i Allingåbro

21.
22.

Bynære mountainbikeruter
Formidle spændende oplevelsesruter i byen(udbygning af Kløverstier)

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Hundeskov eller -luftningspladser/arealer
Info om gå-klubber
Vedligehold af skiltning og stier
Vedligehold af naturlegeplads
Udendørs fitness
Renovere ridestier med flis og spring
Forbinde rideskolen i Høbjerg med skoven
Bedre skiltning fra centrum til naturen i Grenaa
Aktiv kunst – klatring på skulpturer
disc-golf
apps frem for skiltning

18.
19.

Formidling og profilering af muligheder
34.

35.

Udvælge en række temaer/steder, som skal formidles med gode historier,
billeder, ture mv. i 2013.

Fortidsminderne
Særlige naturtyper: heder, moser, overdrev
Arbejde med at bruge de elektroniske medier, kommunens hjemmeside og

Norddjurs Kommune tager i 2013 initiativ til
følgende indsatser
Projektarbejde igangsættes i forbindelse med
udviklingsinitiativer i Grenaa

Der arbejdes med mulighederne i Projekt
Randers Fjord
Kløverstierne i Grenaa formidles i
foråret/sommeren 2013
Kortlægning af egnede arealer

Påbegyndes ved Grenaa Idrætscenter

Der igangsættes projekt skiltning og formidling

Udviklingsarbejde igangsættes
Norddjurs Kommune tager i 2013 initiativ til
følgende indsatser
Kysten og kystture formidles. I løbet af 2013 –
fra april til november - gennemføres en række
kystture fra Voer Færgested til Glatved.
Kystturene fordeles over 8 strækninger med 1
tur pr. måned. Lokale foreninger tilbydes at
lade sig involvere i projektet med aktiviteter.
Der igangsættes formidling ved de særlig
seværdige fortidsminder
Der igangsættes udviklingsarbejde

36.
37.
38.

39.

Destination Djurslands profileringsmuligheder
Tjek af det materiale og de infotavler, som i dag formidler på stedet
Renovering og opgradering af skilte – få folk til at melde ind, når de ser noget
forældet
Fælles portal for oplevelsesmuligheder med muligheder for at formidle via
forskellige medier. QR, skilte, annoncer, facebook.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Sangstrup Klint som udvalgt sted i 2013:
Opsætte infotavler om området
Indrette mobilt dykkermiljø
Opstille fiskerenseplads
Gennemføre aktiviteter med dykning og fiskeri
Majslabyrint for børn med efterfølgende snak med landmanden om, hvor man må
gå, og hvor det er forbudt område.
High-climbing i trætoppe
Flydende platforme, hvor man ikke kan bunde langs kysten til svømning. Fx
mellem Fjellerup og Bønnerup.
Formidling af ruten til Havknuden (forsvarsværker fra 2. verdenskrig)
Fru Anes sten ved Hessel Gods
Iskælderen på Hulvejen
Thorsø Høje (se til Anholt og vindmøllerne)

Samarbejde og partnerskaber
48.
49.

50.

Naturture vil fremover blive formidlet via
Kultunaut/Djurslive. Herudover vil der blive
samarbejdet med Destination Djursland om
andre fælles flader.

Bruger til brugerportal

Highlights, usynlige perler og unikke steder
40.

Vil foregå som en løbende proces

Elektroniske dialogplatforme til udveksling af problemstillinger og ideer.
Særligt fokus i 2013:
Aktiviteter og oplevelser ved kysten

Norddjurs Kommune tager i 2013 initiativ til
følgende indsatser
Norddjurs Kommune inviterer
dykker/kajak/fiskerforeninger m.fl. til
ideudvikling.

Mulighederne undersøges med henblik på
eventuel etablering i 2014.

Kortbord opsættes
Der udarbejdes formidling
Norddjurs Kommune tager i 2013 initiativ til
følgende indsatser

Igangsættelse af samarbejde om nye aktiviteter
ved kyst og klinter, blandt andet i Fjellerup.

Dialog om Fremtidens friluftsliv med foreninger og andre interessenter
Januar 2013

