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Referat fra møde i det Grønne Råd tirsdag 7. februar 2012 i Støvring 
 
Til stede:  
Randi Stub, Friluftsrådet (formand) 
Pia Bonde, Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune 
Barbara Sejersen, Dansk Ornitologisk Forening 
Niels Moes, Turistforeningen 
Sussi Handberg, Danmarks Naturfredningsforening 
Ulrik Lund, Kødkvægforeningen Himmerland 
Troels Hornemann, Nørlundfonden  
Søren Kjær, Naturstyrelsen 
 
John Mønsted, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune 
Karen Clausager, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune (referent) 
 
Afbud fra:  
Henrik Dalgaard, AgriNord 
 
Fraværende: 
Bjarne Christensen, Lystfiskerne (næstformand) 
Kim Mark, Jægerne 
 
Mødet startede med en times fælles temamøde med Teknik- og Miljøudvalget hvor der var 
fokus på Rebild Kommunes Klimastrategi. Der blev især spurgt ind til borgerinddragelse og 
informationsstrategi når det gælder kommunens klima-tiltag. Mødet endte med et forslag om 
at afholde en Klima-messe med deltagelse af både erhvervsliv, skoler, borgere i almindelighed, 
myndigheder mm., og at fx institutioner op til messen havde arbejdet med klima-projekter 
som kunne udstilles på messen. Teknik- og Miljøudvalget vil høre hvad Kommunalbestyrelsen 
tænker om en sådan ide, og Det Grønne Råd vil brygge videre på et oplæg til en Klima-messe. 
 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. november 2011 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Opfølgning på punkter fra forrige møde 
4. Orientering fra kommunen om nyt siden sidst. 
5. DOFs ønsker til og tanker om kommunen 
6. Brugergruppe ved Klepholm 
7. Juelstrup Sø 
8. Projekt Energi til ildsjæle 
9. Rebild Natur- og Miljøpris 2012 
10. Evt. 
 
Ad. 1) Referat godkendt 
Ad. 2) Dagsorden godkendt, Pia Bonde og Søren Kjær havde begge punkter til orientering. 
 
Ad. 3) Randi Stub kunne fortælle at hun har aftalt med Uffe Westerberg fra Rold Skov Natur- 
og Kulturcenter at de går en tur rundt om Madum Sø og ser på adgangsforholdene. 
Karen Clausager kunne oplyse at datoen for Skovens Dag ikke er 13. maj som tidligere 
annonceret, men at den ligger allerede søndag den 29. april 2012. 
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Ad. 4)  
• Vand- og Naturplanerne blev (endelig) sendt ud lige før jul. Kommunen har nu ½ år til 

at lave handleplaner, der efterfølgende skal ud i 8 ugers høring. Rebild Kommune 
samarbejder med nabokommunerne om udarbejdelsen af handleplaner. Det blev 
foreslået at lave et særskilt temamøde om handleplanerne når de skal i høring. 

• Planstrategi for Rebild Kommune er blevet vedtaget, og den leder op til  
• Kommuneplan 2013, som der bliver arbejdet aktivt på. I Kommuneplanen er der 

forskellige temaer der skal revideres (se vedhæftede fil), bla. jordbrugsområder, 
naturområder, økologiske forbindelser, biogasanlæg og vindmølleområder. 

• Natur- og Miljøklagenævnet har, efter 1¾ år, stadfæstet fredningen af Frendrup Skov, 
og man kan nu gå i gang med at lave formidling og skiltning i området. 
Erstatningsspørgsmålet er dog blevet anket til Taksationskommissionen, der den 21. 
maj skal på besigtigelse i Frendrup Skov. 

• Rebild Kommune sender i uge 7 Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo i høring. Her skal 
man især være opmærksom hvis man bor i et af de 5 indsatsområder. Man kan se 
meget mere på www.rebild.dk  

• Vådområdeprojekterne er godt undervejs. Rebild Kommune har 5 projekter i 
støbeskeen, og for nogle af dem har der været lodsejermøder (Simested Å), mens 
andre kun lige er i gang med de tekniske forundersøgelser (Bradstrup Sø, Torsted Sø og 
Lindenborg Å udspring)  

• Søren Kjær orienterede om at Naturstyrelsen, Aalborg Kommune og Aage V. Jensens 
Naturfond har sat gang i et 5-årigt LIFE-projekt med naturgenopretning i Lille Vildmose. 
Projektets samlede budget er på 42 mio. kroner hvoraf EU bidrager med de 31. mio. 
Der skal bla. hæves vandstand flere steder i mosen, og etableres et større dyrehegn. 
Se mere på  
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Himmerland/L
IFELilleVildmose/LIFELilleVildmose.htm  

• Pia Bonde orienterede om at Region Nordjylland har fået tildelt 77 mio. fra Grøn Vækst. 
Nu byder de nordjyske kommuner ind med projekter (alt fra naturpleje, klimatiltag til 
turisme), og i Rebild Kommune håber man på denne måde at få kunne suppleret de 
kommunale budgetter op med flere penge… 

 
Ad. 5) DOFs ønsker til Rebild Kommune.  
Barbara Sejersen fortalte om DOF Rebilds arbejde og tanker. Gruppen er opstået som en 
udløber af en Caretaker-gruppe, og har nu eksisteret i 5-6 år. DOF-gruppen deltager bla. i 
fugletællinger, og kunne godt tænke sig at udbrede dette til fx fuglekurser. De søger bla. penge 
til teleskoper. De har et godt samarbejde med Naturstyrelsen bla. om opsætning af 
fuglekasser. DOF-gruppen er lidt bekymrede over udviklingen med mountainbikere i skoven, 
især når der køres udenfor stierne, og i de mere uforstyrrede dele af skoven. Søren Kjær 
kunne fortælle at Naturstyrelsen er opmærksom på problematikken, og Troels Horneman 
kunne supplere med at det også er et stigende problem i private skove (hvor det slet ikke er 
tilladt at færdes udenfor stier). 
På sigt kunne DOF godt tænke sig et fugletårn på østsiden af Gravlev Sø. 
 
Ad. 6) John Mønsted har forfattet et invitationsbrev, der vil blive sendt til potentielle 
interessenter. Opstartsmøde i brugergruppen vil blive holdt onsdag den 7. marts 2012 kl. 
16.30 i Støvring. 
 
Ad. 7) Vandet stiger meget langsomt i søen, og Naturstyrelsen afventer hvad der sker med 
vandstanden i løbet af forår og sommer inden en evt. undersøgelse sættes i gang. Der er 
kommet gang i plantning af hundeskov og oplevelsesskov, og der er kommet mange penge 
(1,293 mio.) ind til etablering af rekreative faciliteter. Pt. mangles der bare svar fra 
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Friluftsrådet om 150.000 kroner. 
 
Ad. 8) Pia Bonde kunne fortælle at man lige har afholdt et vellykket modul 3, og at man har 
haft en intern temadag i kommunen om hvordan man hjælper ildsjælene på vej på den bedste 
måde. Der er oprettet en Facebook-gruppe for ildsjælene. 
 
Ad. 9) Der er nu reklameret for Rebild Natur- og Miljøpris, både med avisannonce og målrettet 
mail til kommunens skoler. Det Grønne Råds medlemmer opfordres kraftigt til at reklamere for 
prisen i deres bagland så vi kan få rigtig mange indstillinger til prismodtagere. Der vil blive 
annonceret igen efter vinterferien. Prisoverrækkelsen finder sted på Skovens Dag søndag den 
29. april. Randi Stub og Sussi Handberg meldte sig til priskomiteen, og fra TMU deltager Leif 
Nielsen og Morten Lem. Randi gjorde opmærksom på at hun desværre ikke kan være med ved 
selve prisoverrækkelsen. 
 
Ad. 10) 
Som opfølgning på temamødet med Teknik- og Miljøudvalget meldte Sussi Handberg sig til at 
komme med et oplæg til en Klima/energimesse. 
 
DNs oplæg med ønsker til kommunen bliver udskudt til næste møde. 
 
Næste møde bliver tirsdag 24. april 2012 hos Niels Moes på Skillingbro Naturskole. 
 
 
 
 
 


