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EU-Penge til undersøgelser
af klimasikring af Grenaa
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● Tid til dialog
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● Vandsalamandere er
nogen underlige fisk
Af Marianne Graversen,
Naturvejleder
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Stor var glæden i december, da meddelelsen kom om, at der via
projektet Coast2CoastClimateChallenge (C2CCC) var tildelt penge
til fremtidig klimasikring af Grenaa via Grenaaens opland. Det vil i
realiteten sige det meste af Djursland, for vandet i Grenaaen kommer
derfra. I alt 8,4 millioner i EU-midler og i Nord- og Syddjurs egne
bidrag.
Det er en nødvendighed at klimasikre Grenaa, hvilket specielt stormen
Bodil for to år siden viste, men også den sidste storm Urd og den efterfølgende stormflod viser, at vi skal tage udviklingen alvorligt.
Netop klimasikring af Grenaa tog Kolindsunds Venner fat på for to år
siden med en rapport af vores formand Jesper Nielsen (Projekt Klimatilpasning for Grenaa indre by, Kolindbro og Ryomgård nedre
bydel). Efterfølgende lavede vi en aktion i den del af byen, der er
allermest truet af oversvømmelse, hvor vi med 176 blå pæle markerede,
hvor højt vandet ville have stået ved en storm som f.eks. Bodil, hvis det
samtidig havde været højvande. Det var ret bemærkelsesværdigt.
Nu regner vi selvfølgelig med i Kolindsunds Venner, at vi kommer
med i betragtning, når man sætter sig ned og drøfter, hvad man skal
bruge pengene til og hvordan man
klimasikrer Grenaa og Djursland i
det hele taget mod fremtidige storme,
havstigninger og stigende nedbørsmængder. Vi har en meget god
idé til hvordan man kan sikre Grenaa
mod indtrængende vand udefra og
hvordan vi kan lave et stort vandreservoir for at dæmme op for vandet
indefra land.
Vi glæder os til at være med og til at
se resultatet.
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