
 

Center Natur og Miljø 
Kecl 12. juni 2014 

 
 

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

 

Referat fra møde i Det Grønne Råd, onsdag den 4. juni 2014 kl. 15 i Nørager. 
 
Til stede: 
Randi Stub, Friluftsrådet (formand) 
Bjarne Christensen, Lystfiskerne (næstformand) 
Sussi Handberg, Danmarks Naturfredningsforening 
Henrik Dalgaard, AgriNord 
Leif Lyngsøe, Naturstyrelsen 
Henrik Thorlacius-Ussing, De private skovejere 
Niels Moes, Turisforeningen 
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: 
Kim Mark, Jægerne 
Barbara Sejersen, Dansk Ornitologisk Forening 
 
Fraværende: 
Ulrik Lund, Kødkvægforeningen Himmerland 
 
 
Dagsorden: 

1. Fælles møde med Teknik- og Miljøudvalget: 
1. Et åbent tema/borgermøde i efteråret om naturpolitik 
2. Evaluering af Klima 14:14  
3. Det Grønne Råds rolle i forhold til TMU; hvad kan TMU bruge Det Grønne Råd til? 

Og vice versa. 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 12. februar 2014. 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Opfølgning på punkter fra forrige møde. 

1. Tanker/oplæg fra hhv. Henrik Dalgaard og Sussi Handberg om tildeling af 
økonomiske ressourcer til kommunerne til varetagelse af natur og miljøopgaver  

5. Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst 
6. Bordet rundt (nyt fast punkt) 
7. Status på kanosejlads 2014. Faciliteter og forebyggelse af skader. 
8. Revision/opdatering af Det Grønne Råds kommissorium og forretningsorden (det 

nuværende er vedhæftet som bilag) 
9. Evt. 

 
 
Ad 1.1) Det Grønne Råd og Teknik- og Miljøudvalget diskuterede mulighederne for at starte 
en proces hen mod en naturpolitik for Rebild Kommune. I dag har kommunen ikke en 
naturpolitik, og det kan være vanskeligt at se en rød tråd i de forskellige projekter og 
beslutninger der har at gøre med natur. Det blev drøftet om det er alle natur-emner der skal 
inkluderes i en naturpolitik, eller om man skal fokusere på enkelte hovedemner, fx rekreative 
faciliteter i naturen set i relation til bosætning. Byrådet er på deres visionsseminar kommet 
frem til emnet ”sundhed” som en fællesnævner for byrådsarbejdet, og måske skulle det 
tænkes sammen med en naturpolitik? 
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Der blev henvist til Herning Kommune, og den måde de har udarbejdet en naturpolitik på 
(red.: link  http://www.herning.dk/om-kommunen/politikker/naturpolitik ) 
 
Teknik- og Miljøudvalget er positive overfor at snakke naturpolitik, men føler at de mangler at 
blive klædt ordentligt på, inden man fx laver åbne borgermøder. 
Følgende ønskes der bla. overblik over inden debatten om naturpolitik startes: 

• Kommunalt ejede naturarealer/rekreative faciliteter 
• Rekreative faciliteter hvor kommunen vedligeholder 
• Fredede arealer, hvor kommunen har plejepligt 

Forvaltningen laver et overblik over ovenstående, og inddrager andre fagudvalg og 
forvaltninger (fx Kultur og fritid) hvor det er relevant. 
 
 
Ad 1.2) Sussi Handberg samlede op på Klima 14:14, og fortalte at det var meget positivt at 
der var tre forvaltninger inddraget, og at forankringen i Det Grønne Råd var rigtig god. De 
deltagende virksomheder og organisationer har alle været meget positive og vil gerne være 
med til arrangementet igen. Der var en god pressedækning, og tilslutningen til 
arrangementerne havde været fin, set ud fra at det er første gang der afholdes klima-uge. 
Udvalgsformand Morten Lem udtrykte stor ros til styregruppen og projektgruppen, og 
politikerne har besluttet at Klima-ugen fremover skal have afsat 100.000 på budgettet, så den 
kan blive en tilbagevendende begivenhed. Rebild Natur- og Miljøpris kommer i år til at gå til 9. 
klasserne på Karensmindeskolen i Støvring, der efter en klima-temadag har lavet et 
kunstværk, der nu kommer op at hænge i kedel-hallen på Skørping Varmeværk. 
 
Ad 1.3) Det Grønne Råd gav udtryk for at politikerne i Rebild gerne må inddrage rådet mere, 
fx som høringspartner eller sparringspartner. Rådet har repræsentanter fra mange vidt 
forskellige organisationer, og repræsenterer et stort bagland af natur- og miljøinteresser. Det 
Grønne Råd spurgte igen til en mulig politisk repræsentant i rådet, da det vil forkorte vejen fra 
tanke/diskussion til handling. Teknik- og Miljøudvalget medgav at de godt kunne gøre mere 
aktivt brug af Det Grønne Råd end de gør i dag, og udvalget vil komme med en tilbagemelding 
om hvad de vil med Det Grønne Råd. 
 
Ad 2) Godkendt 
 
Ad 3) Godkendt 
 
Ad 4) Henrik Dalgaard runddelte et udkast til et samlet brev fra de grønne råd i Nordjylland 
med fokus på det uhensigtsmæssige i fordelingen af statslige ressourcer til natur (naturpleje, 
projekter osv.). Den økonomiske fordeling bør ske ud fra antal og størrelse af naturområder, 
og ikke efter indbyggertal i kommunen. Udkastet blev diskuteret frem og tilbage, og Henrik 
Dalgaard og sekretariatet tilpasser brevet og sender et revideret udkast rundt til rådet. 
 
Ad 5) 

• §3 eftersyn: Rebild Kommune har fået data fra statens § 3 gennemgang i høring frem 
til august. Forvaltningen er nu i gang med at sortere i data, og sortere arealer hvor vi fx 
har verserende sager fra, inden § 3 registreringen opdateres efter august. 

• 2. generations vandplaner: Vandråd og arbejdsgrupper er nedsat, og er i gang med at 
prioritere virkemidler til vandløbsindsatsen. Flere medlemmer af rådet pointerede at 
processen med vandråd og arbejdsgrupper har været meget forceret, og mest har 
været en skueproces. Den faktiske borgerinddragelse har kunnet ligge på et meget lille 
sted. 
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• Klepholm: Der er nu ved at blive lavet shelterplads. Bålhytten er forsinket, så dato for 
indvielse er ikke fastlagt endnu. Der er i projektet ikke penge til en kano-ophalerplads, 
men Sara Tornøe foreslog at man kontaktede LAG-sekretariatet i forhold til at ændre på 
det indsendte budget og på den måde se om der kunne være penge til en ophalerplads. 

• Vaseholm-cykelsti: Blev indviet den 1. juni med masser af deltagere i det første ”Bro-
cykelløb”. 

 
Ad 6) Bordet rundt. Henrik Thorlacius-Ussing kunne fortælle at de på Lindenborgs skovarealer 
oplever stigende problemer med mountainbike-ryttere der ikke respekterer/kender 
bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven om offentlighedens adgang. Det er meget 
frustrerende , og forsøger Lindenborgs folk at antaste rytterne, bliver de ignoreret. Leif 
Lyngsøe fortalte at Naturstyrelsen iværksætter en mountainbike-festival, hvor et af 
fokuspunkterne bliver et mountainbike-kodex med mottoet ”Flink af natur”, for netop at få 
opdraget rytterne til at køre ordentligt. 
 
 
Ad 7) Der er behov for en genopfriskning af kano-sejlads reglerne. Tilsyneladende er ikke alle 
kano-udlejere klar over at der findes en folder, som kan/skal udleveres til kano-lejere. 
Lystfiskerne oplever stadig problemer med kanosejlere der bruger private fiskehytter til 
ophold, og der er oplevet at brug af engangsgrill har skadet hytter permanent (og kunne have 
sat ild til dem). Randi Stub kontakter Uffe Westerberg for at aftale møde i kano-
brugergruppen.  
 
Ad 8) Udsat til næste møde. Forslag til ændringer af kommissoriet må gerne sendes til 
sekretariatet. 
 
Ad 9) Næste møde bliver torsdag den 28. august 2014 


