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I dette nyhedsbrev orienteres der om, hvad der er sket siden sidst, og hvad der vil ske i den 

afsluttende del af klimaprojektet om Grenåens opland.  

 

Status på modellen 

De første resultaterne fra GEUS’s hydrologiske modeller af 

oplandet er færdige og er ved at blive samlet i den 

afsluttende rapport. De sidste resultater vil blive færdig-

gjort i løbet af foråret. Modellen skaber et overblik over de 

udfordringer oplandet står over for i fremtiden og tester 

forskellige løsningsmuligheder for vandets håndtering i 

fremtiden. Til højre ses et eksempel på et kort fra 

modellen. Det viser hvordan grundvandet i hverdagen vil 

stå højere i fremtiden, og kan skabe udfordringer med 

fugtige kældere og fundamenter.                    

 

Udstilling på Museum Østjylland 

Covid-19-situationen satte en stopper for fysiske møder og 

workshops. Men snart bliver det muligt at se de første 

resultater af modellen. I starten af juni 2022 åbner 

Museum Østjylland udstillingen ”Kolindsund - Søen, der 

deler vandene”.  Projekt Grenåens opland deltager i 

udstillingen med resultater fra modellen, film fra oplandet 

og fortællinger om hvilke udfordringer oplandet står over 
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for i fremtidens klima. Udstillingen henvender sig både til 

børn og voksne. 

 

Realdania’s Collective Impact samarbejde  

De to kommuner er aktuelt i dialog med Collective Impact-

samarbejdet omkring en mulig landskabsmodel/værdi-

kortlægning, der kan danne baggrund for en strategi for en 

evt. senere multifunktionel jordfordeling i oplandet. 

https://collectiveimpact.dk/  

 

Næse for vand 

I Norddjurs Kommune har man opstartet det næste klima-

tilpasningsprojekt ”Næse for vand”, omkring hvordan 

Grenå by klimatilpasses og byudvikles. Projektet er et 

samarbejde mellem Grenaa Havn, AquaDjurs, Dansk Kyst 

og Naturturisme og Norddjurs Kommune støttet af Real 

Dania og Kystdirektoratet. Projektet kommer til at bygge 

videre på den viden, der er samlet i projekt Grenåens 

opland. Der er udvalgt 3 rådgiverteams i den indledende 

konkurrencefase i projektet. Det er muligt at følge projekt 

på projekthjemmesiden her.  

 

Den afsluttende proces 

Den sidste etape af projektet vil gå med at samle de sidste 

resultater og løsningsforslag til en samlet rapport. 

Rapporten har til formål at afdække vandbalancen og 

udfordringerne oplandet kommer til at stå over for. I 

https://collectiveimpact.dk/
https://www.norddjurs.dk/borger/natur-og-miljoe/klima/by-og-land-i-udvikling/grenaa-naese-for-vand


 

efteråret 2022 vil der blive inviteret til følgegruppe- og 

styregruppemøde.  Efter projektets afslutning ved årets 

udløb, går den politiske proces i gang, hvor der skal kigges 

på, hvordan man ønsker at klimasikre oplandet.  


