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Referat af møde i Det Grønne Råd tirsdag den 22. november 2011 i Suldrup
Til stede:
Randi Stub, Friluftsrådet (formand)
Pia Bonde, Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune
Barbara Sejersen, Dansk Ornitologisk Forening
Niels Moes, Turistforeningen
Bjarne Christensen, Lystfiskerne (næstformand)
Kim Mark, Jægerne
Sussi Handberg, Danmarks Naturfredningsforening
Ulrik Lund, Kødkvægforeningen Himmerland
Henrik Dalgaard, AgriNord
John Mønsted, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune
Karen Clausager, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune (referent)
Afbud fra:
Troels Hornemann, Nørlundfonden
Søren Kjær, Naturstyrelsen
Mødet startede med en spændende besigtigelse hos Kim Mark og Jens Peter Mark på deres
ejendom på Veggerbyvej. De har lavet forskellige naturforbedrende tiltag på ejendommen, bla.
skovrejsning, billediger, barjordsstriber og sø-etablering. Der er rigtig meget vildt på
ejendommen, og Kim og Jens Peter Mark håber at andre lodsejere vil lave lignende tiltag, da
der på de omkringliggende landbrug bliver færre og færre levende hegn og markskel hvor
vildtet kan gemme sig, søge føde og bruge som ledelinjer i landskabet.
Tak til Kim og Jens Peter for en spændende rundvisning.

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på punkter fra forrige møde
Dagsorden blev godkendt.
Opfølgning på punkter fra forrige møde:
Sti ved Madum Sø: Rebild Kommune har forpligtelserne med sti-vedligeholdelsen. Er der
problemer, kan henvendelse ske til Uffe Westerberg.
2. Godkendelse af referat fra 23. august 2011
Referatet er godkendt og ligger på hjemmesiden.
3. Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst
1. Hærvejen i Nordjylland. Der var workshop i Skørping den 4. oktober 2011,
hvor Niels, Sussi og Karen bla. deltog. Forslagene fra Rebild Kommune skal nu indarbejdes i et
samlet forslag for hele Nordjylland, som skal være færdigt inden nytår.
2. Kæmpe-bjørneklo indsatsplanen kommer i 8 ugers offentlig høring først i det
nye år. Teknik- og Miljøudvalget har bevilget penge i de første tre år, og i Center Natur og
Miljø er man spændte på hvor meget arbejde der bliver med at påbyde private lodsejere at
fjerne Kæmpe-bjørneklo.
3. Naturregistrering § 3. Center Natur og Miljø har i feltsæsonen 2011 nået at
gennemgå ca. 500 arealer i den gamle Nørager kommune. Nyt § 3 er kommet til, andet er
forsvundet. Næste år går man i gang med naturarealer i den gamle Støvring og Skørping
kommuner, og data fra arbejdet skal bruges i forbindelse med Kommuneplan 2013.

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

Center Natur og Miljø
07/1761

4. Røde Mølle projektet. Naturgenopretningsprojekt i forbindelse med Gravlevfredningen fra 2005, skal nu sættes i værk. De to berørte lodsejere har fået udkast i høring.
Skal forhåbentlig laves til foråret 2012.
5. Vådområdeprojekter: De tekniske forundersøgelser for Simested Å projekterne
er overstået. Nu forestår lodsejer-samtaler og aftaler om kompensationer og
erstatningsarealer. Bradstrup Sø muligvis nyt vådområdeprojekt, ligeså Lindenborg Å udspring.
Se mere på : www.limfjordsraadet.dk
3. Medlemsorganisationernes ønsker til Rebild Kommune
Kim Mark lagde ud, og fortalte om Jægernes ønsker til Rebild Kommune:
a. Fokus på nedlægning af markskel og levende hegn, flere kæmpe-landbrug mm., og den
forvandling, til det værre for vildtet, det medfører for landskabet og naturen.
b. Påkørsler af vildt kan reduceres, når vildtet ledes langs grønne korridorer (hvordan styrer
man det? Skiltning og trafikstyring).
c. Jægernes kommunale fællesråd (JKF); der er ca. 27 jagtforeninger i Rebild Kommune, og af
disse er kun 5 repræsenteret i JKF. Kim Mark kunne godt forestille sig at man fx fra
kommunens side afholdt en årlig jagt på et kommunalt areal for medlemmerne i JKF som en
slags gulerod, så der kunne komme flere medlemmer.
d. Sammenhæng mellem naturarealer, fx ved markskel, læhegn, grønne kiler osv.
e. Tema-aften om vildtvenligt landbrug fx i samarbejde med AgriNord.
Kim formulerer ønskerne, så de kan komme på hjemmesiden.
På næste møde (den 7. februar 2012) fortæller DN og DOF om deres ønsker.
4. Brugergruppe ved Klepholm.
Brugergruppe ikke opstartet endnu. Det udskydes til efter jul.
5. Stier
Kløverstier i Øster Hornum blev indviet 14. oktober, se
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsprojekter/kloeverstier/find-enkloeversti/kloeverstierne-i-rebild.aspx . Øster Hornum har fået 75.000 fra lokale grønne
partnerskaber, og søger nu penge til skur til maskiner til vedligeholdelse.
Kløversti-projektet i Skørping skal til at i gang med lodsejer-kontakter.
De forskellige landsby-stier går stille og roligt, men tingene tager tid ☺.
Til inspiration kan man se mere om Odderbæk-projektet på http://www.odderbaek.dk/
6. Juelstrup Sø
Vandet stiger langsomt i Juelstrup Sø, og der bliver krydset fingre for at der kommer mere
vand i løbet af vinteren. Der er ved at blive etableret hundeskov og oplevelsesskov. Der er
skaffet 200.000 fra lokale grønne partnerskaber, og søgt 300.000 fra LAG Himmerland til bla.
naturbase-hytte osv. + søgt yderligere 300.000 fra Friluftsrådet og Lokale- og anlægsfonden.
7. Projekt ”Energi til ildsjæle”
De to første moduler er kørt igennem. Der er en bred repræsentation fra hele kommunen,
både små og store byer. Der opstår nye stiprojekter, og der er oprettet en Facebook-side for
ildsjæle. Man kan stadig nå at være med til de sidste to moduler – der er tilmeldingsfrist den
30. december 2011.
8. Danmarks Friluftskommune 2012
Rebild Kommune blev ikke Friluftskommune 2011, men nu er temaet for 2012 slået op, og det
er blevet ”friluftsliv i blå områder” Se mere hos Friluftsrådet.
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http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsraadet-lokalt/friluftsliv-i-kommunerne/danmarksfriluftskommune.aspx
Den umiddelbare holdning var, at Rebild ikke kunne nå at få etableret friluftsfaciliteter ved åer
og søer, da gode planer ikke er nok til at udløse en pris.
9. Ønsker til hjemmesiden for Det Grønne Råd
Randi og Karen har kigget kritisk på hjemmesiden, og har lavet to nye undersider med
overskrifterne ”Projekter” og ”Det mener rådet”. Karen skal nok lave det praktiske med
hjemmesiden, men har brug for input fra rådsmedlemmerne. Alle forslag er velkomne, og alt
feedback på hjemmesiden og dens opbygning, indhold mm. er meget ønsket.
http://www.rebild.dk/Teknik%20og%20Miljoe/Groent%20Raad.aspx
Ros til kommunens hjemmeside, for at Grønt Råd ikke blot er gemt væk under udvalg (som i
nogle andre kommuner), men er en del af Teknik og Miljø.
”Friluftsliv” på www.rebild.dk vil Pia Bonde snarest få revideret, så et bredt spektrum af
friluftsliv præsenteres for borgerne og der linkes til landsbyernes sti-aktiviteter.
10. Annoncering af Rebild Natur- og Miljøpris 2012
Der bliver annonceret lige efter nytår, og Sussi opfordrede til at man også rettede direkte
henvendelse til kommunens skoler, for at engagere skoleklasser til natur- og miljøarbejde. Der
nedsættes en priskomité på mødet i februar hvor TMU også deltager i den første del af mødet.
11. Mødeplan for 2012
Følgende datoer foreslås i 2012 (temaer i parentes):
Tirsdag den 7. februar (starter med temamøde med Teknik- og MiljøUdvalget
om Klimastrategi og visioner; Sussi Handberg laver oplæg til dagsorden)
Tirsdag den 24. april (med besigtigelse og rundvisning ved Skillingbro/
Rebildcentret)
Skovens Dag søndag den 13. maj med uddeling af Rebild Natur- og Miljøpris
Tirsdag den 21. august (rundvisning i Sussis halmhus i Skørping, evt. noget om
Kløverstier i Skørping)
Tirsdag den 20. november (Gydegrus)
12. Evt.
• Niels Moes orienterede om at lokalplan for Rebildcentret (Kalk, kilder og kunst) er
vedtaget. Han går med yderligere planer om at indlemme den nærliggende tidligere
”hemmelige” bunker i centret, og forhandler med Beredskabsstyrelsen..
• Randi Stub kunne fortælle at Friluftsrådet Himmerlands bestyrelse har prioriteret Højris
Mølle højt til naturoplevelsesrum. Det er Danmarks Naturfond der ejer ejendommen og
før de henvender sig til Det Grønne Råd vil rådet ikke gå ind i sagen.
• Det blev bemærket at der i kommissorium for Det Grønne Råd kun står
”miljøspørgsmål”. Da rådet ligeså ofte behandler natur-spørgsmål, blev det foreslået at
kommissoriet bliver rettet til. Sekretariatet ser på sagen.
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