Arbejdsgruppemøde om Kolindsund
Onsdag den 25. november 2009 kl 13.30 i Stabrand
Tilstede:
Norddjurs Kommune: Anders Brinch Larsen, Rikke Kroier, Per Misser
Syddjurs Kommune: Poul Møller, Morten Hundahl, Steen Ravn Christensen
1. Reflektion over off. præsentationen af Fase 1 i Ryomgård d. 5. okt 2009.
Der har været enkelte henvendelser til begge kommuner i forlængelse af mødet. Det blev besluttet af Rikke
tilføjer hjemmesiden kontaktoplysninger for de to kommuner (e-mail), og at de to kommuner selv opsamler
og besvarer evt. henvendelser.
2. Fortsættelse af Fase 1-undersøgelser
Det er tidligere blevet aftalt, at de to kommuner frem til næste politiske styregruppemøde belyser muligheden
for ekstern financiering nærmere, undersøger omkostningsniveauet til de nødvendige forundersøgelser og
forholder sig til Vandrammedirektivets miljømål i Statens vandplaner og Grøn Vækst-strategi.
Flg. ansvarsfordeling er aftalt:
Grundvand/hydrologi: Syddjurs og Norddjurs kommuner (PVM, MHP, SRC)
Vandplaner/Grøn Vækst: Norddjurs Kommune (LDS m.v.)
Fundraising: Syddjurs Kommune (SRC, MHP)
Der blev redegjort for det hidtige arbejde i de nedsatte arbejdsgrupper. Omfanget af nødvendig
basisdataindsamling til grundvand/hydrologi er klarlagt, men endnu ikke dokumenteret i notatform. Der har
været kontakt med forskellige fonde, mulige donorkilder fra f.eks. EU og forskningsinstitutioner uden dog at
man har et samlet overblik endnu. Klimatilpasning forventes på nuværende tidspunkt at blive "buzzwordet" i
evt. projektansøgninger. Staten har endnu ikke præsenteret vandplaner og Grøn Vækst for offentligheden.
Syddjurs Kommune skal inden næste møde i den adm styregruppe den 5. januar 2010 for hvert enkelt af de
otte emner beskrive, hvad der skal til for at få tilvejebragt tilstrækkeligt vidensgrundlag (flytte "X"-et helt ud til
højre i skema). Ud over beskrivelsen af processen skal der tillige angives et kvalificeret bud på omkostninger
hertil. Syddjurs Kommune udarbejder endvidere oversigt over muligheder for finansiel støtte til projektet (eller
delprojekter). Beskrivelse af proces og pris for flytning af "X"-er, samt oversigt over støttemuligheder sendes
til den administrative styregruppe forud for mødet den 5. januar.
3. Næste møde i arbejdsgruppen tirsdag den 5. januar 2010 kl 12.30 i Allingåbro

