Center Natur og Miljø

Referat fra møde i det Grønne Råd, tirsdag den 23. maj 2017 kl. 1518.30 i Rebildcentret
Tilstede:
Randi Stub – Friluftsrådet (formand)
Bjarne Christensen – Lystfiskerne
Sussi Handberg – Danmarks Naturfredningsforening (næstformand)
Henrik Thorlacius-Ussing – De private skovejere
Leif Lyngsø – Naturstyrelsen
Henrik Dalgaard – AgriNord
Sara Tornøe – Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune
Kim Mark – Jægerne
Ulrik Lund – Kødkvægforeningen
Jørn Otte – Økologisk Landsforening
Uffe Westerberg – Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Jan Stistrup – nf plus (nordjyske familiebrug)
Joanna Birch Olsen, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune
John Mønsted Jensen, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune
Karen Clausager, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune (referent)

Afbud fra:
Niels Moes – Turistforeningen
Gitte Holm – Dansk Ornitologisk Forening
Mødet startede med oplæg om de spændende Regan Vest planer fra Lars Nørbach og Jens Ove
Skærbæk fra Nordjyllands Historiske Museum. Der arbejdes med at kunne åbne stedet for
offentligheden i 2020.
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra mødet den 8. marts 2017
2. Godkendelse af dagsorden
3. Status på Natur- og Friluftspolitikken
4. Klima Rebild
5. Kanosejlads på Lindenborg Å
6. Rebild Natur og Miljøpris
7. Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst
8. Bordet rundt
9. Evt.
Punkt 1.
Godkendt
Punkt 2.
Godkendt
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Punkt 3.
Joanna Birch Olsen gennemgik de store træk i udkastet til Natur- og Friluftspolitik, som på
forhånd var sendt ud til rådets medlemmer. Der kom en del bemærkninger, især på
friluftsdelen, og at den burde imødegå alle former for friluftsliv i kommunen. Bemærkningerne
er noteret, og et redigeret udkast til politik er vedhæftet dette referat. Det Grønne Råd
anbefalede at der afholdes 1-2 offentlige ture med politisk deltagelse i den offentlige
høringsperiode.
RED: Efter mødet er tidsplanen for vedtagelse af politikken blevet rykket, så Teknik- og
Miljøudvalget får forelagt udkastet på det første møde efter sommerferien, og herefter bliver
der 8 ugers offentlig høring.
Punkt 4.
Sussi Handberg berettede fra Klima Rebild. Aalborg Universitet har lavet en evaluering af
ugerne (vedhæftet). I den efterfølgende diskussion blev følgende nævnt:
• Flere og flere kommuner efterspørger erfaringer fra Klima Rebild med henblik på selv at
lave noget lignende.
• Det er rigtig godt med inddragelsen af institutioner og skoler.
• Sussi pønser på at udgive en Klima-kogebog med opskrifter fra de forskellige
madarrangementer – samarbejde med COOP?
• Fokus på at Sussi er en ”kritisk ressource” som der står i evalueringen, og at meget
hviler på hendes skuldre.
• Det er vigtigt med græsrods/ildsjælsforankringen. Kommunen kan støtte op, men ikke
drive det alene.
• Synd at der ikke er mere lokal politisk opbakning.
• Fremadrettet bør hvert politisk udvalg byde ind med emner til Klima Rebild hvert år.
• Fokus på skoven som andet end til rekreativ brug. Træ som ressource og til lagring af
CO2.
Punkt 5.
Brugergruppen for Lindenborg Å genoplives, og det forlyder at Aalborg Kommune nu også er
interesseret i et samarbejde om kanosejlads helt ud til udløbet i Limfjorden. Randi Stub er i
dialog med Flemming Christensen fra Buderupholm Dambrug om muligheden for at etablere et
kanostøttepunkt ved de nye fiskesøer ved Buderupholm, og deltager i indvielsen af dambruget
den 9.juni.
Uffe Westerberg og John Mønsted tager initiativ til møde i brugergruppen.
Punkt 6.
Der var en kort diskussion om prisens relevans – især set i lyset af at det har været svært at
få indstillinger ind på potentielle prismodtagere. Det blev understreget at rådet er i sin gode
ret til ikke at uddele prisen et år, hvis ikke der kommer egnede indstillinger. Prisen dækker
også klimaområdet, og kriterierne for uddeling kan ses på hjemmesiden:
http://rebild.dk/politik/raad-og-naevn/det-groenne-raad/rebild-natur-og-miljoepris
Sekretariatet annoncerer om indkaldelse af indstillinger.
Punkt 7.
• Der er ved at blive lagt sidste hånd på Stiguide Himmerland (kan findes på App Store
og Google Play). Appen bliver lanceret den 24. juni i forbindelse med indvielse af nye
infotavler og stier i Mastrup ådal.
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•

Sekretariatet var blevet bedt om at informere fra LIFE Højmose-projektet, og det
glemte vi desværre…. Her nedenfor er derfor en kort skriftlig orientering fra
projektleder Anja Daugbjerg Hansen:

”Orientering af Det Grønne Råd om Life Højmose
Arbejdet med Life-projektet ”Raised Bogs in Denmark” vil i år hovedsageligt bestå i at lave
tilbudsmateriale til hydrologisk forundersøgelser samt detailprojektering og udbudsmateriale til
entreprenør.
Rådgiver skal beskrive, hvordan man vil hæve vandstanden i moserne og hvilke arealer der
skal ryddes for især nåletræ. Herunder beskrives afværge foranstaltninger og evt. påvirkning
af omkringliggende arealer.
Inden udbuddet sendes til entreprenør forventer vi at få de endelige aftaler med lodsejerne i
hus.
Da moserne er § 3 beskyttede skal der desuden laves myndighedsbehandling efter
naturbeskyttelsesloven samt anden relevant lovgivning.”
•

Første møde i vandrådsarbejdsgruppe, der skal give input til Limfjordsrådet bliver den
31/5-2017. Der ønskes et punkt om vandråd på til næste møde i Det Grønne Råd
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