Referat af møde i den politiske styregruppe vedr Kolindsund torsdag den 25. juni i Syddjurs Kommune,
Rådhuset i Ebeltoft
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Baggrund
De to kommuner på Djursland har besluttet at gennemføre en analyse af fremtidsmuligheder for Kolindsund.
Der er vedtaget et kommissorium, hvorefter analysearbejdet opdeles i to faser. Første fase vedrører en
kortlægning af eksisterende viden, og anden fase omfatter en udfyldning af identificerede områder, hvor der
mangler viden, samt en belysning af tre udpegede scenarier for Kolindsunds fremtidige anvendelse. Der er
nedsat en politisk styregruppe og en administrativ styregruppe.
Den administrative styregruppe fremlægger på mødet resultatet af fase 1 (kortlægning af eksisterende
viden).
Præsentation af fase 1, kortlægning af eksisterende viden:
Der blev på mødet givet en overordnet præsentation af den internet-baserede kortlægning. Der er valgt en
løsning, der bygger på samme platform som den digitale kommuneplan i Norddjurs Kommune.
Efter den korte præsentation med hovedvægten på Kolindsunds historie, på landbrugsdriften og på
problemer vedr. mineralisering af det organiske materiale (gytje og humus) blev det for hvert
af nedenstående delområder givet en beskrivelse af den manglende viden inden for området:
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Overfladevand
Grundvand og indtrængen af saltvand
Mineralisering af organisk materiale
Klimaforandringer og klimatilpasning
Pumpelag og landkanaler
Biologi og natur
Lovgivning
Kulturlandskab og miljø
Demografi, herunder landbruget
Fosfor og kvælstof
Landskab, lufthavn og øvrige randområder
Udpegning af interessenter

Politisk behandling
Den politiske styregruppe tog resultatet af fase 1 til efterretning, idet styregruppen anbefalede, at der i det
videre arbejde skal være fokus på at få afdækket muligheder for ekstern finansiering gennem puljer og
fonde.

Styregruppen anbefalede videre, at fase 1 arbejdet snarest muligt præsenteres for byråd og
kommunalbestyrelse, eventuelt i form af temamøder. Det aftaltes, at temamøderne så vidt muligt søges
gennemført i september.
Næste møder
•
•

Den politiske styregruppe mødes torsdag den 27. august 2009, kl 12.00, på Rådhuset i Grenaa
Den administrative styregruppe mødes torsdag den 20. august 2009, kl 15.30, i
administrationsbygningen i Allingåbro

