Center Natur og Miljø

Referat fra møde i Det Grønne Råd 30. november 2017 i Nørager
Tilstede:
Randi Stub, Friluftsrådet (formand)
Bjarne Christensen, Lystfiskerne
Sussi Handberg, Danmarks Naturfredningsforening (næstformand)
Henrik Thorlacius-Ussing, De private skovejere
Gitte Holm, Dansk Ornitologisk Forening
Leif Lyngsø, Naturstyrelsen Himmerland
Henrik Dalgaard, AgriNord
Sara Tornøe, Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune
Kim Mark, Jægerne
Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter
John Mønsted Jensen, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune
Mette Kann-Christiansen, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune
Claus Riber Knudsen, Centerchef, Center Natur og Miljø
Karen Clausager, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune (referent)
Afbud fra:
Jørn Otte, Økologisk Landsforening
Jan Stistrup, nf plus
Ulrik Lund, Kødkvægforeningen
Niels Moes, Turistforeningen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af referat fra mødet den 24. august 2017.
Godkendelse af dagsorden
Klima Rebild 2018
Fællesmøde med Grønt Råd i Vesthimmerland? Emner: Geopark, Turisme,
benyttelse/beskyttelse, holdning til vandløb.
5. Hvordan får vi den nye Natur- og Friluftspolitik omsat til praksis?
6. Fællesmøde med det nye Teknik- og Miljøudvalg
7. Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst
8. Bordet rundt
9. Mødeplan for 2018
10. Evt.
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1. Godkendt
2. Godkendt
3. Sara Tornøe og Sussi Handberg kunne berette at der har været holdt et
midtvejsmøde med 28 deltagere, hvilket var meget positivt, og at der er
mange gode ideer og arrangementer på vej. Liste med 40 forskellige ting,
bla: Skovplantning i Nørager, event i Støvring med smag på dit skrald;
madspild i husholdning, foredrag og tur med Dannie Druehyld; Naturstier og
vindmøller ved Brorstrup, teaterstykke ”En verden uden os”, Klimakogebog;
byttemarked på kulturstationen; klimakor; folkekøkken på Brunholm;
skovrejsningsplan; besøg på RenoNord; bibliotek og Ungdomsskole
klimamarked; kollektiv transport; dokumentarfilm-arrangement; klimakunst;
klimarelief; vindmøller ved Døstrup – fremvisning?; Tema om ”Træet som
ressource”; åbne landbrug – fra jord til bord; Cykelarrangement; bæredygtigt
byggeri og bæredygtig industri; bæredygtig børneinstitution i Støvring –
første spadestik; Grøn kirke i St. Brøndum; bogby i Skørping –
rodzoneanlæg.
Der er lavet en ændret organisering af Klima Rebild fra stor styregruppe til
mindre gruppe (Randi, Sussi, Sara, Claus, Jane fra Business Rebild) der
laver rammer, og en større gruppe der får ideer.
Aalborg Universitet har undersøgt og evalueret på Klima Rebild som
fænomen, og kalder det en bottom-up proces. Sussi Handberg synes det er
bedre at kalde det en samskabelses- og bevistgørelsesproces, og hun
ridsede historien om Klima Rebild op fra de første diskussioner og ideer
tilbage i november 2011 til nu, hvor Byrådet i Budget 2018 har fordoblet
pengene til Klima Rebild til 200.000
Der er møde igen i Klima Rebild gruppen den 15. januar og frist for
ansøgning om aktivitetstilskud den 18. januar. Deadline for at indsende
materiale om arrangementer 11. februar 2018.
4. Randi Stub foreslår et fællesmøde med Grønt Råd i Vesthimmerland
Kommune. Vi har tidligere haft et fællesmøde med Grønt Råd i Mariagerfjord
Kommune med erfaringsudveksling og snak om fælles projekter/interesser
på programmet. Sekretariatet tager kontakt til Vesthimmerland for at se om
de er med på ideen.

5. Naturpolitikken har været i høring, og er nu med enkelte tilføjelser og
rettelser på vej gennem den politiske behandling, og forventes vedtaget på
byrådsmødet i december.

Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon: 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk
www.rebild.dk

Center Natur og Miljø

6. Det Grønne Råd ønsker et fællesmøde med det nye Teknik- og
Miljøudvalget. Formand og sekretariat formulerer en invitation til det nye
udvalg, og oplægget er at kunne mødes en gang i 2 kvartal 2018 – efter
Klima Rebild.
7. Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst:
•

•

•

•

•

Arealer ved Rebstrup ned mod Sønderup Å. Naturstyrelsen ønsker at
afhænde arealerne, og kommunen overvejer et mageskifte med NST.
Suldrup Skole har udtrykt interesse for at bruge stedet til udeskole,
men det vil i så fald kræve investering i bygningen, som er meget
forfalden, eller nye faciliteter.
Der har været et lille møde om status og brug af Juelstrup Sø med
deltagelse af de to skoler i Støvring, Naturstyrelsen, kommunen,
naturvejleder og superbruger.
Lokale naturråd, der skal bistå kommunerne med at lave udpegning af
Grønt Danmarkskort er ved at blive nedsat. I Rebild er vi sammen
med Mariagerfjord, Vesthimmerland og Aalborg kommuner, og når der
er sat endeligt navn på naturrådets medlemmer, vil Det Grønne Råd
blive informeret.
Statens vandplanlægning er kompliceret stof. Til vandrådsarbejdet har
været nedsat en arbejdsgruppe for kommunen, som har bidraget med
lokal viden. Arbejdsgruppen bestod af lokale benytter- og
beskytterorganisationer. Arbejdsgruppen leverede bidrag til
opgaverne hhv. afgrænsning af vandløb ud fra opdaterede faglige
kriterier og vurdering af hvilke vandløb, der er stærkt modificerede og
derfor kan tildeles lempelige mål for tilstand.
Processen med inddragelse af lokale interessenter i vandplanlægningen har været positiv om end opgavernes kompleksitet og korte
tidsfrister har gjort arbejdsprocessen vanskelig. En række inddragede
organisationer har også tilkendegivet utilfredshed med processens
forløb og forudsætninger.
Det lå i opgaven at interessenterne skulle levere oplysninger og
dokumentation om konkrete vandområder, så kommunerne fik det
bedst mulige datagrundlag. De indkomne bemærkninger har kun i
begrænset omfang forholdt sig til de data, der efterspørges i
opgaverne. I stedet har mange af bemærkningerne været af subjektiv
karakter, eller de har været af mere overordnet principiel karakter.
Skovrejsningstema til kommuneplanen vil blive revideret i 2018. Der
vil blive indkaldt forslag fra offentligheden til områder der kan
inddrages, ligesom der vil blive set på landskab og
grundvandsinteresser.
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•

•

Natur- og Miljøpris: Der er kommet indstillinger til prismodtagere, og
da et af forslagene er medlem af det grønne råd, foreslås det at
formand og sekretariat ser på indstillingerne og kommer med forslag
til videre proces.
Sti-folder med sti-app stierne: Der er ønske om at lave en samlet
papirfolder med de stier i Rebild Kommune der også findes i stiappen, men det kræver at der kan findes lidt rest-finansiering.

8. Bordet rundt
Friluftsrådet: Årsmøde om mountainbiking blev aflyst pga. for få tilmeldinger.
Friluftsrådet har fokus på nedlæggelse af stier af stier i det åbne land. De
arbejder også med på at gøre ”Ud-i-naturen” til fælles platform for info om stier
og friluftsfaciliteter. Der har været afholdt en konference om rideturisme og hvad
rideturisme betyder økonomisk lokalt.
Lystfiskerne: Er i gang med et projekt nedstrøms Blåhøl hvor der skal puttes
gydegrus i Lindenborg Å. Projektet skal foregå til vinter hvis der er frost, ellers til
maj.
Naturstyrelsen: Deres nye driftsplan bliver offentliggjort til december (6 årig
rullende plan). Der er gang i en Naturskovsstrategi-udpegning som udløber af
Naturpakken. LIFE IP projektet – i samarbejde med en hel del kommuner - er
liiige på trapperne.
DOF: Rold Skov gruppen under DOF laver en del arrangementer, der kan ses
under http://dofnord.dk/
AgriNord: Er gået aktivt ind i Biogas-projekter. Der er opstart af anlæg i
Mariagerfjord Kommune, og der er møde med planlæggere i Vesthimmerland.
De prøver i landboforeningen at være mere pro-aktive og få bedre hold i
processen. Der er mange penge i biogas pt., da de giver godt afkast af
investeringer.
AgriNord har lavet høringssvar til kommunens klimatilpasningsplan.
Danmarks Naturfredningsforening: Er ved at lave høringssvar til Miljøstyrelsens
forslag til justering af Natura 2000-grænserne.
9. Mødekalender for 2018
• Onsdag den 28. februar
• Tirsdag den 22. maj
• Torsdag den 30. august
• Torsdag den 22. november
• + evt. fællesmøde med TMU og fællesmøde med Vesthimmerlands
grønne Råd
10. Evt.
Ingenting.
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