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Referat fra møde i Det Grønne Råd, onsdag den 2. marts 2016 i Nørager
Til stede:
Troels Hornemann (Nørlundfonden)
Henrik Dalgaard (AgriNord)
Jørn Otte (Økologisk Landsforening)
Leif Lyngsø (Naturstyrelsen Himmerland)
Sussi Handberg (Danmarks Naturfredningsforening)
Claus Riber Knudsen (Center Natur og Miljø, Rebild Kommune)
Randi Stub (Friluftsrådet)
Andreas Bekker (Friluftsrådet)
Uffe Westerberg (Rold Skov Natur og Kulturcenter)
Niels Moes (Turistforeningen)
Bjarne Christensen (Lystfiskerne)
Sara Tornøe (Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune)
John Mønsted Jensen (Center Natur og Miljø, Rebild Kommune)
Karen Clausager (Center Natur og Miljø, Rebild Kommune) (referent)
Afbud fra:
Gitte Holm (Dansk Ornitologisk Forening)
Kim Mark (Jægerne)
Fraværende:
Ulrik Lund (Kødkvægforeningen Himmerland)

1. Godkendelse af referat fra mødet 19. november 2015
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Konstituering
Randi Stub blev valgt som formand, og Sussi Handberg som næstformand.
4. Opfølgning på punkter fra sidste møde
Forvaltningen har desværre ikke fået fulgt op på forespørgsel om vedligholdelse af
grøftekanter og biodiversitet. Det udsættes til næste møde.
5. Status på KlimaRebild 2016
Sussi Handberg gennemgik det store program for Klima-ugerne, og der henvises til
lokalpressen, hjemmeside og Facebook for mere information. Sussi er blevet inviteret af
Mariagerfjord kommunes grønne råd til at holde oplæg om Klima Rebild.
6. Vandløbsvedligeholdelse
Uffe Westerberg spurgte til om Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens hyrdebrev
vedr. vandløbsvedligeholdelse har fået nogen praktiske konsekvenser i Rebild
Kommune. Det umiddelbare svar er nej, da Rebild Kommune i forvejen gør som der
præciseres i hyrdebrevet. Der påbegyndes senere på året regulativrevisioner, og pt. er
der fire tillægsregulativer på vej gennem systemet. Disse handler om ændrede
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vedligeholdelsesmetoder, hvor man går fra manuel vedligeholdelse til maskinel
vedligeholdelse. Kort er vedlagt referatet.
7. Rebild Natur- og Miljøpris 2016
Tildelingskriterierne justeres minimalt, så også igangværende projekter kan komme i
betragtning til prisen. Sekretariatet sætter annonce i lokalaviserne og på
hjemmesiden/Facebook, og på næste møde nedsættes en priskomité.
8. Status på kommuneplanarbejdet
Staten mangler stadig at melde de endelige statslige interesser i
kommuneplanlægningen ud. Revisionen bliver en minimumsløsning med fokus på
udvalgte temaer som bla. byer. Der vil også efterfølgende blive revideret temaer, som
så vil blive lavet som kommuneplantillæg (uden at der er sat faste datoer på endnu).
9. Status på registrering af stier
Det går stille og roligt med at indtaste stier i Friluftsguiden (www.friluftsguiden.dk) I
Rold Skov er skovveje i de private skove også indtegnet på stikortet, og hvis dette
ønskes her, skal der laves nye aftaler (Nørlund er ok med det, men Lindenborg skal
også spørges). Der er også stier ved Rebildcentret der kan tastes ind. Der skal tages
kontakt til Kaj Bolvig fra Mariagerfjord mht. GIS-filer.
10.Status på naturpolitik
Forvaltningen er i gang med at indsamle inspiration og erfaringer fra andre kommuner
og DN. Der vil blive udarbejdet et oplæg til et skelet for naturpolitikken, som politikerne
skal nikke til inden der arbejdes videre.
11.Bordet rundt
Jørn Otte (Økologisk Landsforening): Det går rigtig godt for de økologiske landmænd,
der har svært ved at følge med efterspørgslen. Desværre er bankerne tilbageholdende
med at udlåne penge til at lægge om til økologisk drift. Den 19. april kan man opleve at
de økologiske køer lukkes på græs på en række ejendomme.
Bjarne Christensen (Lystfiskerne): I år tegner til at blive et rigtig godt fiskeår. De rigtig
gode fiskeår kommer ca. med 5 års mellemrum, og i år tegner til at blive godt.
Niels Moes (Turistforeningen): Turistforum er gået i gang med en revision af
turismestrategien. Turistforeningen har generalforsamling den 16. marts på Rebildhus
hvor Helge Quistorff kommer og fortæller om sin bog om kunstnerkolonien ved
Ørnebjerg.
Uffe Westerberg (Rold Skov Natur- og Kulturcenter): I Mariagerfjords Grønne råd skal
de have temamøde sammen med TMU hvor de bla. skal høre oplæg fra Morten DD
Hansen om biodiversitet. Der arbejdes på en certificering af sti mellem Rebild Bakker og
Rold Skov. Den 5. maj er der åbent hus på Skillingbro Naturskole om aftenen, hvor
man kan høre om registrering af sommerfugle i Rold Skov.
Randi Stub (Friluftsrådet): Reklamerede for friluftsprisen, der i år bla. har fokus på
stier. Derudover brygger Friluftsrådet sammen med Aalborg Kommune på en plan om
Naturpark Halkær.
Troels Horneman (Nørlundfonden): Der er nu bevilget penge til EU-Life projektet om
højmoser, hvor Nørlund har mosearealer der skal genoprettes.
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Sussi Handberg (Danmarks Naturfredningsforening):DN holder affaldsindsamling den
19. april. DN Rebild har lavet forslag om alternativ til ny cykelsti gennem Rebild Bakker
(forslag vedhæftet)
Leif Lyngsø (Naturstyrelsen):Naturstyrelsen har fået ny politisk chef, og skal splittes op
i to nye styrelser fra sommer, hvoraf den ene skal udflyttes fra København til Randbøl –
så de ligger lidt underdrejede. Ca. 75% af de faglige medarbejdere flytter ikke med.
Naturstyrelsen Himmerland er ved at udarbejde en driftsplan for deres arealer, og den
kommer i høring til sommer.
12.Orientering fra Kommunen
• Paludikultur: Det lokale initiativ optages i et lidt større projekt i samarbejde med SEGES
(Landbrugets videnscenter).
•

Klepholm Naturbase: Er færdig. Indvielse er planlagt 21. maj. Sammen med bl.a.
spejdere. Der bliver tilbud om overnatning i det fri derude.

•

Juelstrup Sø: Som enhver kan se er vandstanden steget betydeligt i vinterhalvåret. Leif
Lyngsø supplerede med forklaringer på hvorfor den planlagte vandstand har ladet vente
på sig.

•

Vindmøller ved Døstrup: Der er ved at blive opsat fem møller (1 i Mariagerfjord og 4 i
Rebild). De fem møller giver ca. 1½ mio til lokalområdet via Grøn Ordning.
Lokalområdet defineres som radius 10 km.

•

Byggeaffald som vejfyld: Kommunen har aktuelt flere trælse sager med anvendelse af
byggeaffald til ”vedligeholdelse” af markveje. Der planlægges en lille kampagne om
hvad der er lovlig anvendelse og hvad der er ulovlig deponering.

•

Hyldal Mølle: Kommunen er nu to gange løbet i problemer med udførelse af
vandplanprojekter i fredede mølleomgivelser. Senest ved Hyldal Mølle, hvor
fredningsnævnet ikke umiddelbart vil godkende erstatning af en dårligt fungerende
fisketrappe med et omløbsstryg. Nævnet har bedt om en supplerende udtalelse fra
museet om deres vurdering af projektet i forhold til mølledamsmiljøet. Situationen er
ejendommeligt. Kommunen skal efter statens vandplaner arbejde for fjernelse af
fisketrappen, der er noteret som en faunaspærring. Situationen ved Terndrup Mølledam
er også fortsat uafklaret. Ved eventuelle endelige afslag fra fredningsnævnet til de to
kan Kommunen noget usædvanligt måske blive nød til at bringe sagerne i natur- og
miljøklagenævnet. De to projekter er efter Kommunens opfattelse tilpasset
mølleomgivelserne, så godt som muligt.

•

Life IP-projekt: Kommunen er sammen med nabokommuner og Naturstyrelsen ved at
udarbejde en ansøgning om et stort EU-LIFE-projekt. Et såkaldt integreret projekt (IP).
Projektet skal sætte gang i pleje og genopretning af naturen i Natura 2000-områderne i
Himmerland. Herunder særligt afdække barrierer og finde veje til at lodsejere og
dyreholdere vil deltage. Det kniber fortsat med interessen for at deltage. Projektet skal
ideelt vise hvordan pleje og genopretning endeligt omsættes fra plan til handling ude i
naturen. Projektet har et budget på godt 100 mill. kroner. Ansøgningen skal være klar i
efteråret 2016.
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•

Højris Mølle: Danmarks Naturfond vil gerne renovere den forfaldne møllebygning på
fondens ejendom. Kommunen hjælper med projekttilretning, så projektet forhåbentligt
kan realiseres. Første trin er godkendelse i fredningsnævnet, der ventes på besøg i
april.

•

Mastrup forundersøgelser: Vandplanprojektet for fjernelse af faunaspærringer i Mastrup
Bæk kunne ikke opnå bevilling af vandplanpuljen til fjernelse af alle spærringer. Et
reduceret projekt er nu under detailprojektering. Det omfatter forlægning af bækken
udenom de tre søer nedenfor karensmindeskolen og forlægning uden om den
opstemmede sø syd for Nibevej. Der forsøges også at finde penge til en ændring af
rørunderføringen ved Mastrupvej. Projektet afstemmes med Rebild Vand og
Spildevands ønsker om at kunne indrette de tre søer ved Karensmindeskolen til
regnvandsbassiner. Vandløbsprojektet kan først laves når der lavet en ny lokalplan for
Mastrup-området. Det ventes at ske i efteråret 2016 eller foråret 2017.

•

Hjeds Sø: Der er nu givet VVM-tilladelse til vådområdeprojektet, men jordfordelingen
og lodsejer-aftaler mangler. Naturstyrelsen har besluttet en ny runde forhandling om
jordfordeling. Det forsinker projektet yderligere 1 år. Kommunen venter den endelige
ansøgning om tilladelser til vådområdeprojektet ved Binderup Å indkommer nu i
foråret. Her er lodsejeraftaler tilsyneladende faldet på plads.

•

Kortborde ved stier: Kommunen sætter nu kort og information til publikum i omtrent 20
kortborde, der er betalt af eksterne donorer (NaturErhverv, Friluftsrådet og Lokale- og
anlægsfonden). Informationen i kortbordene vil dog senere blive bearbejdet med
henblik på ensartet kommunal formidling på skilte i landskabet, både nye og
eksisterende.

•

Naturmødet 2016: Hjørring Kommune bliver 26.- 28. maj vært ved det første
naturmøde, der er tænkt som en pendant til Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet
på Mors.

•

Temamøde med TMU: Der sigtes efter et temamøde med udvalget den 24. august
2016.

13. Evt.
Næste møde bliver den 25. maj 2016 med rundvisning på Nørlund Savværk
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