Stenvad 15. september 2021

Høringssvar vedr. oplæg til budgetforlig - Budgetskitsen 2022-25
Fra: Landsbyklyngen Midt i Norddjurs, Stenvad borgerforening og styregruppen bag Folkets Fabrik
Forslag til præcisering af den strategiske pulje
Aftalepartierne er enige om, at den strategiske pulje på økonomiudvalget forhøjes, således at den omfatter
midler til medfinansiering af fondsstøttede projekter, og langsigtede strategiske opkøb af naturarealer og
bygninger. Med denne forhøjelse og samling af mindre puljer sikres en understøttelse af de seneste års
udvikling med fondsstøtte til større projekter. Puljen udgør 5 mio. kr. årligt. Midlerne er afsat med henblik på
at understøtte initiativer og udviklingsprojekter, og medfinansieringen af fondsstøttede projekter
forudsætter såvel en ekstern som en kommunal medfinansiering.
Partierne er enige om at fortsætte den retning, der blev aftalt i budgetaftalen for 2021, med en indledende
dialog med fonde, herunder Den Danske Naturfond og Danmarks Grønne Fremtidsfond, om mulig
finansiering af naturmæssigt relevante projekter langs kystbåndet som f.eks. Nordsøstien og sammenhænge
med udpegende områder i kommuneplanen som f.eks. naturområdet ved Dystrup Ramten Søerne.
Investeringer og opkøb af naturarealer skal have et naturmæssigt og rekreativt formål og også bidrage til at
skabe naturkorridorer, der forbinder landskabet i Norddjurs og dermed øge turisme, rekreation og
biodiversitet samt klimaindsatser.
I denne strategi indgår såvel opkøb som strategisk partnerskab med private lodsejere og der afsættes i
budgettet 5 mio. kroner årligt som indtægt bl.a fra medfinansiering af fonde og herunder Den Danske
Naturfond og Danmarks Grønne Fremtidsfond.
Begrundelse:
Landsbyklyngen Midt i Norddjurs, Stenvad borgerforening og styregruppen bag Folkets Fabrik vil gerne gøre
opmærksom på naturområdet ved Dystrup Ramten Søerne. Det er et meget interessant område:
•

Biodiversitetsmæssigt mange arter heraf flere truede, og meget forskellige naturtyper i tæt
sammenhæng, vådområder, tørre sydvendte skråninger, gammel skov, sø osv. Dette har stor betydning
for områdets biodiversitetspotentiale.

•

Landskabeligt. Norddjurs Kommunes to største søer, samt flere mindre søer og moser og måske
kommunens mest kuperede område, som gammelt istidslandskab.

•

Kulturhistorisk stor værdi med fundet af moseliget Huldremosekvinden, tørvegravning (Sammenhæng
med Folkets Fabrik), tidligere tørlægning af søerne og ruinen af den gamle Mølle der pumpede vandet
op, mange stendysser, fundet af Dystrup Sværene mv.

•

Turisme og bosætning. Området er meget tilgængeligt for offentligheden, og samtidig er der også
steder, hvor dyr og planteliv lever fredeligt og uforstyrret. Gjerrildbanen går gennem området, det er
muligt at gå rundt om Ramten Sø og fra fugletårnet er der udkig over Dystrup Sø. Området er også
meget synligt. Folk der kommer fra syd og kører ind i kommunens midte ved Ramten imponeres over
den natur de kører ind i. Naturen er en kæmpe faktor for bosætning.
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•

Sammenhæng til Stenvad Mosebrug – Folkets Fabrik. Området med alle dets ovenstående værdier
understøtter på fineste vis udviklingen af Stenvad Mosebrug som attraktiv attraktion der formidler
midtens kulturhistorie, livet i og omkring moserne, til gængeligheden til det grønne mv.

Ovenstående kvaliteter fremgår uddybet af tidligere indsendt høringssvar til kommuneplanen indsendt af Ikki
Lyng Knudsen. Et høringssvar vi alle bakker op om.
Der er de senere år tilført fondsmidler fra bl.a. DDNF til naturpleje i området, som skal bidrage til at styrke
biodiversiteten på land såvel som i vand. Området bliver også af forvaltningen peget på som et meget
interessant område. Der er altså allerede arbejdet med og et fokus på værdierne i dette område. Områdets
biodiversitet og landskabelige værdier trues dog af konventionel brug. Alle arealer ejes i dag af lokale
lodsejere, med meget forskellige interesser svingende fra konventionel dyrkning, til jagt og naturentusiaster.
En kommunal investering i dette område vil bidrage til at sikre og udvikle områdets biodiversitet og
landskabelige værdier, samt understøtte muligheden for fortsat fondssamarbejde.
Helt aktuelt er der særligt to matrikler, hvor der er behov for hurtig handling. Det er vores forslag at der
afsættes midler til opkøb af disse matrikler, og at dette bliver første målrettede indsats, som et led i en
større langsigtet strategi for og sikring af ”Naturområdet - Paradiset” ved Dystrup Ramten Søerne. En strategi
der skal arbejdes på i samarbejde med DDNF, lokale lodsejere, Norddjurs Kommune og evt. investorer.

