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Referat fra møde i Det Grønne Råd onsdag den 6. februar 2013 på Skillingbro 
Naturskole 
 
Til stede: 
Bjarne Christensen, Lystfiskerne (næstformand) 
Henrik Thorlacius-Ussing, Lindenborg Gods, de private skovejere 
Henrik Dalgaard, Agrinord 
Kim Mark, Jægerne 
Leif Lyngsø, Naturstyrelsen 
Sussi Handberg, Danmarks Naturfredningsforening 
Pia Bonde, Center Kultur og Fritid, Rebild kommune 
Niels Moes, Turistforeningen 
Annette Bruun Hansen, Danmarks Naturfredningsforening 
 
John Mønsted, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune 
Karen Clausager, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune (referent) 
 
Afbud fra: 
Randi Stub, Friluftsrådet (formand) 
Barbara Sejersen, Dansk Ornitologisk Forening 
Ulrik Lund, Kødkvægforeningen 
 
 
Mødet blev startet med en gåtur lang med Lindenborg Å, hvor Per Schaap fra Lindenborg Å 
Sammenslutningen udpegede gydebanker udlagt af lystfiskerne gennem de seneste år. 
Efterfølgende fortalte Per om Sammenslutningens gydegrusprojekter (oplæg vedhæftet).  
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 20. november 2012. 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Opfølgning på punkter fra forrige møde 
4. Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst 
5. Kommuneplan 2013. 
6. Opfølgning på arbejdet med Klima-messen 
7. Status på diverse projekter og ansøgninger 
8. Rebild Natur- og Miljøpris 2013 
9. Evt., herunder næste møde 

Ad. 5) Projektleder Joan Korsholm fra Center Plan, Byg og Vej i Rebild Kommune fortalte om 
processen med Kommuneplan 2013 der nu kommer i offentlig høring frem til den 5. april. 
Joans oplæg vedhæftes referatet. Selve den digitale plan kan ses her: 
www.kommuneplan.rebild.dk  
 
Ad. 1) Referatet blev godkendt. 
Ad. 2) Dagsordenen blev godkendt 
Ad. 3) Se nedenstående punkter 
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Ad. 4) Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst: 

• Limfjordsrådet har bedt Rebild Kommune om ideer til et nyt vådområdeprojekt, og der 
er foreslået Lerkenfeldt Å. Processen er kun lige startet, og det første der skal ske er at 
der indkaldes til lodsejermøde.  

• I Frendrup Skov er der nu etableret p-plads og ryddet sti. Der mangler info-tavle, 
P-skiltning og markeringspæle, men de kommer snarest. Der planlægges en indvielse i 
samarbejde DN i starten af sommeren. DN har været medsagsrejser ved fredningen. 

• Grøn Vækst-projekter om opgradering af stier i Mastrup Ådal og Lindenborg Ådal. Både 
udbygning af eksisterende stier og nyetablering samt information. 

• Natura 2000 handleplanerne er nu blevet vedtaget og trådt i kraft. For lodsejerne er der 
tilskudsmuligheder til de driftsbetingede naturtyper, fx. pleje af rigkær og overdrev. Der 
er ikke tilskud til genopretning af højmoser og pleje af heder. Rebild Kommune har 
sammen med nabokommuner og Naturstyrelsen indmeldt ideer til flere LIFE-projekter. 
Ansøgning om konkrete Life-projekter ventes først udarbejdet i 2014. 

 
 
Ad. 6) Byrådet besluttede på deres møde den 31. januar at afsætte 100.000 kroner til 
arbejdet med en Klima-messe. Det Grønne Råd diskuterede hvordan man kan lave en Klima-
messe eller lignende indenfor de rammer. Leif Lyngsø foreslog at man fx lavede klima-
arrangementer som ”åbent varmeværk” eller ”åbent savværk” med fokus på energi og klima. 
Han mente det ville kunne lokke flere folk af huse end en klima-messe i en hal et sted i 
kommunen. Henrik Dalgaard snakker med Messecenter Aars, der har afholdt en klima-messe, 
for at høre om deres erfaringer med hvad der virker og hvad der ikke virker i forhold til et 
sådant arrangement. Pia Bonde snakker med Mariagerfjord Kommune, og Sussi Handberg 
snakker med Aalborg Kommune om deres erfaringer med tilsvarende arrangementer. Der 
meldes tilbage på mail så snart man har nogle erfaringer at dele. Fra kommunens side er Lars 
Peter Schou tovholder/kontaktperson på et klima-arrangement. Vedhæftet er notat fra 
forvaltningen om hvad den kan byde ind med til en evt. klima-messe 
Derudover har Pia Bonde en forespørgsel fra en fundraiser/innovatør der gerne vil i praktik. Pia 
undersøger om arbejdet med klima-arrangement kunne være noget for hende. 
  
Ad. 7) Der er lavet en støtte-erklæring fra Det Grønne Råd til projekt om formidlingssatellitter 
i Rold Skov (vedhæftes referatet). Pia Bonde deltager i møder om diverse Grøn Vækst 
projekter (se papir fra sidste møde med oversigt) og der bliver nok flyttet lidt rundt på nogle af 
projekterne, da der tilsyneladende er flere penge i regionalprogrammet end i kommune-
programmet. 
 
Ad.8) Det Grønne Råd fastholdt at Rebild Natur- og Miljøpris skal uddeles igen i år. Pia Bonde 
undersøger om man fra kommunal side afholder arrangement på Naturens Dag den 8. 
september, hvor prisen i så fald kan overrækkes. Alternativt kan indvielsen af Juelstrup Sø den 
8. juni bruges til prisoverrækkelse. Sekretariatet går i gang med annoncering og indkaldelse af 
indstilling af kandidater mm.  
Fremadrettet blev der opfordret til at medlemmerne af Det Grønne Råd går tilbage til deres 
baglande og finder ud af om prisuddelingen kan gå på skift mellem medlemsorganisationerne 
(i forbindelse med arrangementer som man alligevel afholder). 
 
 
Ad. 9) Næste møde holdes den 23. april 2013 hos Naturstyrelsen i Skørping, hvor Leif Lyngsø 
vil fortælle om driftsplaner og zonering. 


