Center Natur og Miljø
Sagsnr. 01.00.00-A30-1-15

Referat fra møde i Det Grønne Råd, onsdag den 25. februar 2015 i Nørager
Til stede:

Sussi Handberg, DN
Niels Moes; Turistforeningen
Bjarne Christensen, Lystfiskerne
Troels Horneman, Nørlundfonden
Jørn Otte, Økologisk Landsforening
Kim Mark, Jægerne
Sara Tornøe, Center Kultur og Fritid
John Mønsted Jensen, Center Natur og Miljø
Karen Clausager, Center Natur og Miljø (referent)

Afbud fra: Anders Horsten, DOF
Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Randi Stub, Friluftsrådet
Ulrik Lund, Kødkvægforeningen Himmerland
Henrik Dalgaard, AgriNord
Fraværende: Leif Lyngsøe, Naturstyrelsen Himmerland
Mødet startede med oplæg ved Morten Lem, formand for Teknik- og Miljøudvalget, suppleret af
Joan Bak Korsholm og Kasper Enevoldsen fra Center Plan, Byg og Vej. Morten Lem redegjorde
for arbejdet med den nye Plan- og Klimastrategi, der kommer i høring her i marts.
Dagsorden:
1. Velkomst til nye rådsmedlemmer
2. Godkendelse af referat fra 18/11-2015
3. Godkendelse af dagsorden
4. Konstituering i Randi Stubs fravær
5. Det Grønne Råds virke jf. TMU-behandling 4. februar 2015
6. Evt. supplerende opfølgning på punkter fra forrige møde
7. Rebild Natur- og Miljøpris 2015
8. Eventuel supplerende drøftelse af klimaskov
9. Status på Klima Rebild 2015
10. Bordet rundt
11. Orientering fra Kommunen siden sidst
12. Evt.
Punkt 1. John Mønsted bød velkommen til Jørn Otte som repræsentant for Økologisk
Landsforening, og bød velkommen tilbage til Troels Horneman fra Nørlundfonden.
Punkt 2. Referatet blev godkendt
Punkt 3. Dagsordenen blev godkendt
Punkt 4. I Randi Stubs fravær er Sussi Handberg blevet udpeget af rådet til fungerende
formand for resten af året. Teknik- og Miljøudvalget orienteres.
Punkt 5. Teknik- og Miljøudvalget har på deres møde den 4. februar behandlet forslag fra Det
Grønne Råd om ønskede ændringer i kommissoriet i forhold til rådets sammensætning.
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Udvalget godkendte rådets konkrete ønske om at udvide med Økologisk Landsforening og Rold
Skov Natur- og Kulturcenter, men ønsker at drøfte generelle retningslinjer for Rådets
sammensætning og virke på det fælles temamøde i november.
Punkt 6. Ingen supplerende opfølgning
Punkt 7. Det er igen ved at være tid til at slå på tromme for Rebild Natur- og Miljøpris.
Sekretariatet annoncerer i lokalaviser og på kommunens hjemmeside. Der er ikke fastlagt
noget arrangement hvor prisen uddeles, da det vil komme til at afhænge af hvem
prismodtageren bliver.
Niels Moes kunne oplyse at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter den 17. marts uddeler
priser for Årets Ildsjæl og Årets Iværksætter, og at det finder sted i Rebildcenteret.
Punkt 8. Det overvejes at etablere klimaskov på kommunale arealer – både steder hvor det er
bynært og steder hvor der kan være tale om grundvandsbeskyttelse. Ved nogle af byerne
overvejes det at tilplante arealer der egentlig var tænkt til udstykning, men hvor der ikke har
været interesse for grundene. Klima Rebild foreslår at man kan lave skovtilplantning sammen
med kommunens skoleklasser. I forhold til den næste Kommuneplan bør skovrejsningstemaet
revideres.
Det Grønne Råd ønskede til næste møde at få kort over kommunale arealer hvor der kan
rejses skov, og også gerne kortmateriale over hele Rebild Kommune/Himmerland i forhold til
Det Grønne Danmarkskort som det nu er lovbestemt skal indgå i alle kommende
kommuneplaner.
Punkt 9. Sussi redegjorde for status på Klima Rebild 2015. Der er lavet et kæmpe program
med masser af spændende arrangementer, bla. en erhvervskonference den 18. marts, og
masser af ”klimamad”-aktiviteter i skolerne og lokale butikker. De to klima-uger skydes i gang
søndag den 15. marts ved Mosskov-pavillonen. Programmet kommer i Kulturen, og der kan
ses mere her: http://rebild.dk/borger/miljoe-klima-og-natur/klima-rebild
Punkt
•
•
•

•
•
•

10.
Jægerne: Intet nyt
Økologisk Landsforening: Er meget engageret i arbejdet med Klima Rebild 2015
Nørlundfonden: Er pt. med i en LIFE-ansøgning om genoprettelse af højmoser. Den
afventer svar fra EU-systemet. Hos Nørlund drejer det sig om Gårdsø Mose,
Sortemosen og Langemosen. Flere jyske kommuner er med i LIFE-ansøgningen. Helt
konkret drejer det sig om at rydde træer på mosefladerne og blokere dræn og kaste
grøfter til.
Lystfiskerne: Intet nyt
Turistforeningen: Niels Moes har fået penge til at lave en naturportal under rute 180 til
naturpassager, kilde og sti. Projektet skal være afsluttet den 1. juli i år.
DN: Intet nyt

Punkt 11.
• Der er ved at blive oprettet 9 lokalråd i byzonebyerne, de har et årligt grundbeløb på
25.000 kroner til rådighed, og derudover kan de søge fra en projektpulje på 775.000
kroner.
• Ny Nibevej – Rambøll er i gang med at lave tekniske forundersøgelser.
• Vandplanprojekter
o Vandløbsprojekter
Genåbning af rørlagt Tøttrup Bæk igangsat
Mastrup Bæk, ansøgning om realisering ligger klar
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o

•
•
•

•

•

•

Småprojekter om fjernelse af spærringer i Bonderup Bæk, Lerkenfeldt Å,
småvandløb i Nørlund Skov og Kovadsbækken undervejs
Vådområder: Jordfordeling er i gang og afsluttes til september (Lerkenfelt Å dog
senere)
Der er politisk modstand mod dele af vandplanindsatsen 2010-15. Restaurering i
Simested Å ønskes udtaget og der skal arbejdes for intensiveret vandløbsvedligeholdelse.
Klepholm økobase – nu er bålhytten færdig ☺
Ejendommen Lille Klepholm er til salg, og et kommunalt køb ville kunne øge de
rekreative muligheder i området, men politikerne har afvist at købe.
Folketinget har vedtaget en opstramning af beskyttelsen af § 3-arealer, således at det
fra 1. september 2017 ikke længere er tilladt at gødske og sprøjte – det får især
betydning på kulturenge.
Flere nordjyske kommuner har været til møde hos Nordjyllands Historiske Museum om
sagsbehandling i sager med fredede fortidsminder. Der er desværre flere uheldige
sager, hvor fortidsminder er blevet overset, fordi de ikke har været registreret i de
databaser som kommunerne bruger i deres sagsbehandling. Det handler om manglende
ressourcer hos Kulturstyrelsen, og kommunerne vil nu prøve at lægge pres på
Kulturstyrelsen for at få tingene til at fungere.
Kirkeugle-projektet i Himmerland: Kirkeuglen har det desværre stadig meget dårligt.
Fra AgriNords side overvejer man at søge midler til et nyt projekt med et andet fokus
end Grøn Partnerskabs-projektet, der snart udløber, evt. i samarbejde med Aalborg Zoo
og Aalborg Universitet. Til foråret planlægges en intensiv ”lytte”-kampagne for at
lokalisere ukendte ugler (i håb om at de er derude). http://www.agrinord.dk/hjaelpkirkeuglen.aspx
Kommunen er under tidspres med realisering af en række Grøn Vækst-projekter, der
skal være afsluttede 1. juli 2015. Projekterne omfatter forbedring og nyanlæg af stier
samt etablering af en kanoplads, alle i Lindenborg Ådal.
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