
Oversigt over høringssvar i debatfasen, Klimatilpasningsplan 
Nr.  Afsender 

 
Indhold – kort beskrivelse Bemærkninger/håndtering 

1 Per Lolk Reng 
8500 Grenaa 

Forslag om at reetablere Kragsø og udvide arealer ved 
Engsøen ved Kærvej. Søer bør have rekreativ værdi samt 
tilgodese vildt og fugle. 
 

Undersøgelse af potentiale for at anvende Kragsø til at 
tilbageholde vand foreslås som en del af indsatsen i 
risikoområde 1 Grenaa 

2 Ole Laursen 
8500 Grenaa 

Forslag om at reetablere Kragsø. Forslag om at reetablere 
området omkring Grenå Engsø. Områder bør indrettes så de 
giver rig og varieret natur. 
 

Undersøgelse af potentiale for at anvende Kragsø til at 
tilbageholde vand foreslås som en del af indsatsen i 
risikoområde 1 Grenaa 
 

3 Kai Hansen 
8500 Grenaa 

Forslag om at bygge diger omkring områder med risiko for 
oversvømmelse. 
 
 
Forslag om at lave sluse i mundingen af Grenåen. Vand fra 
åen kan slippes midlertidigt ud i Grenaa Plantage. 
 
 
Forslag om at lave bassiner i Kolindsund i områder, hvor 
afgrøder kan tåle vand/henligge som natur. Vandet kan ledes 
ind i sundet ved at lave hul i inderdiget (inspiration fra 
tidligere arbejde med anlæg af ny beton i Sydkanalen). 
Samarbejde med lodsejere. 
 

Evt. undersøgelse af muligheder for at sikre dele af Grenaa 
mod stormflod ved hjælp af diger foreslås som en del af 
indsatsen i risikoområde 1 Grenaa. 
 
Analyse af mulighederne for at etablere en sluseløsning ved 
udløbet af Grenåen forslås som en del af indsatsen i 
risikoområde 1 Grenaa. 
 
Detaljeret kortlægning af problemer med vand fra Grenåen 
samt for evt. arealreservation til opmagasinering af vand 
opstrøms forslås som en del af indsatsen i risikoområde 1 
Grenaa. 
 

4 Jørn Juul 
Sørensen 
8500 Grenaa 
 

Forslag om at etablere højvandssluse ved Grenåens udløb 
 
 
 
Forslag om etablering af bufferzoner for opmagasinering af 
regnvand i de områder der er mest påvirket. Bufferzoner kan 
medvirke til at der frigøres færre næringsstoffer til 
vandmiljøet og til at der dannes nye vådområder til fordel 
for frøer, insekter og fugle. 
 

Analyse af mulighederne for at etablere en sluseløsning ved 
udløbet af Grenåen forslås som en del af indsatsen i 
risikoområde 1 Grenaa. 
 
Detaljeret kortlægning af problemer med vand fra Grenåen 
samt for evt. arealreservation til opmagasinering af vand 
opstrøms forslås som en del af indsatsen i risikoområde 1 
Grenaa. 
 

5 Dorte Bisgaard 
Nielsen 
Aalsrode,  
8500 Grenaa 
 

Forslag om etablering af lokale laug til at holde afløbsriste fri 
og sikre at overfladevand kommer i afløbene. Efter model i 
Aalsrode, hvor lokale i samarbejde med beredskabet holder 
ristene fri.  
 

Evt. mulighed for at kommunen kan faciliterer opstart af 
lokale laug efter ”Aalsrode-model” foreslås som en del af en 
generel/tværgående indsats. 



6 Sportsfiskerfor
eningen for 
Grenå og 
omegn 
 
Vandplejeudva
lget v. 
Gerhard 
Brandt 
Jørgensen 
 

Observationer om oversvømmelser: 
- Ekstrem højvande i Grenåen, januar 2007 
- Generelle problemer med træer og grene i 

vandløbene efter storm og kraftig blæst 
 
Forslag om at reetablere Kragsø, etablere sluse i Grenåen 
samt omlægge Sydkanalen mv.: 

- Sydkanalen omlægges før Kragsø og der laves nyt 
udløb til Kattegat, så der bliver to udløb. 

- Kragsø skal fungere som en slags ”blindtarm” til 
Nord- og Sydkanalen og optage vand fra Kolindsund, 
når eventuelle sluser er lukkede ved Grenåen og 
Sydkanalen. 

- Flytning/sløjfning af oversvømmede kolonihaver, 
udkørsel, sti mv. 

- Arealer langs Kolindsunds kanaler inddrages til 
bufferområder. 

 
Forslag om udbedring af vejoverføringer over vandløb så vand 
og fisk kan komme igennem uden problemer – også efter 
storm og blæst. 
  

Analyse af mulighederne for at etablere en sluseløsning ved 
udløbet af Grenåen forslås som en del af indsatsen i 
risikoområde 1 Grenaa. 
 
 
Detaljeret kortlægning af problemer med vand fra Grenåen 
samt for evt. arealreservation til opmagasinering af vand 
opstrøms forslås som en del af indsatsen i risikoområde 1 
Grenaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Djursland 
Landboforenin
g 
 

Opfordring til dialog, fleksibilitet, til at søge 
helhedsorienterede løsninger for by og land og til at se 
landbruget som en del af løsningen. 
 
Ikke kun bebyggede arealer har høj værdi - 
Landbrugsproduktionen har en høj driftsøkonomisk og 
samfundsmæssig værdi. 
 
Vigtigt at sikre afvanding af landbrugsjorde samt 
vandafledning i vandløbene. Opfordring til at tænke i 
alternativer som f.eks. dobbeltprofiler og etablering af 
miniådale, hvor vandløbsfaunaen kan fungere ved lav 
vandstand, og markerne kan blive afvandet ved en højere 
vandstand i åen. 
 

Der er ved screening af potentielle risikoområder og den 
efterfølgende udpegning af foreslåede risikoområder 
screenet inden for temaet landbrugsjorder. 
 
 

 


