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Referat fra møde i det Grønne Råd tirsdag den 9. juni 2020 på Skillingbro Naturskole 

Til stede:  Andreas Bekker, Friluftsrådet 
 Sussi Handberg, Danmarks Naturfredningsforening 
 Troels Hornemann, de private skovejere 
 Klaus Anker Hansen, Dansk Ornitologisk Forening 
 Leif Lyngsø, Naturstyrelsen Himmerland 
 Henrik Dalgaard, AgriNord 
 Sara Tornøe, Center Sundhed, Kultur og Fritid 
 Niels Moes, Turistforeningen 
 Kim Mark, Jægerne 
 Jan Stistrup, nf plus 
 Søren Risborg, Naturvejlederforeningen 
 Claus Riber Knudsen, Center Natur og Miljø 
 Karen Clausager, Center Natur og Miljø (referent) 

Afbud fra: Bjarne Christensen, Lystfiskerne 
 Jørn Otte, Økologisk Landsforening 
 Mette Kann-Christiansen, Center Natur og Miljø 

Fraværende: Ulrik Lund, Kødkvægforeningen i Himmerland 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

2. Status på Klima Rebild 2020 
Sussi Handberg fortalte om to store artikler i Politikens nye elektroniske magasin Miljø 
og Klima. Artiklerne har fokus på Klima Rebild, og også på Det Grønne Råds rolle. 
Artiklerne er sendt rundt til rådet. Klima Rebild bliver fremhævet som et rigtig godt 
eksempel på borgerinddragelse og samskabelse.  
 

Pga. Corona-situationen har styregruppen besluttet at flytte Klima Rebild til uge 40 og 
uge 41. Der nåede dog at blive afholdt et par enkelte arrangementer inden der gik 
Corona i den. Til efterårsugerne er der pt. 18 arrangementer i kalenderen: 
(nedenstående liste blev ikke gennemgået på mødet, men er tilføjet referatet til 
behagelig orientering) 

20/9: Åbent hus på Guldbæk Vingård (med forbehold for aflysning pga. høst) 

25/9: Pavilloncafeen laver klimamad og klimaevent 



26/9: Elbilsdag på Støvring Bytorv kl. 10-13. 

26/9: Klimamarch i Skørping kl. 10-13. 

27/9: NSTs tur til Livø kl 9-15:30 

27/9: Byttemarked (10-15?) 

28/9: DNs og Agri Nords fælles arrangement på Rebildcentret kl. 17-21. 

28/9: Foredrag med Sebastian Mernild kl. 17:30-19:00 

1/10: Arrangement for bygge- og anlægsvirksomheder på Keflico. 

3/10: Åben genbrugsplads i Sørup 

3/10: Skørping Hallen laver åbent hus – klimarenovering. Sammen med de 
håndværkere som har forestået renoveringen. Kl. 10-12. 

4/10:  Fælleshaven i Himmerlandsbyen (10-13)  

4/10: Bosætning i et økosamfund (14-16) 

5/10 kl. 16–21. Debatmøde med Katherine Richardson på Støvring Gymnasium. 

7/10: Fjernvarmeklubben holder netværksmøde 

10/10 kl. 10-12: Besøg De Grønne Hvidevarer   

10/10: Klimakogebog arrangement  

12./13. eller 14. oktober – foredrag med Mickey Gjerris 

Sortebakkeskolen deltager med diverse aktiviteter herunder emneuge om klima 

Dato ukendt: 

Uge 46: Plantearrangement med Naturstyrelsen ved Aars Skov. 

Gårdbesøg - AgriNord 

 

Herefter fulgte en snak om Klima-folkemøde, og Sussi kunne fortælle at den ide er 
grebet af Middelfart Kommune (3.-5. september), og at hun og Leon Sebbelin er 
inviteret til dette møde for at holde oplæg den 4. september. 

Tankerne om en Klimahøjskole i Rebild Kommune blev vendt – kunne det være en 
idé? Gode erfaringer fra corona-tiden med at kombinere virtuel og fysisk undervisning. 
Sussi Handberg vil gerne komme med et oplæg på kommende møde.  

Der var ros til videoen med Sussi og Leon. 



3. Arbejdet med ny kommuneplan – herunder Det Grønne Danmarkskort 
Rebild Kommune er i gang med en større kommuneplanrevision til Kommuneplan 
2021. En af de nye ting der skal med i kommuneplanen er Det Grønne Danmarkskort, 
som er en stor samlet udpegning der består af en del af de nuværende natur-
udpegninger sammen med nogle nye og en politisk prioritering. Det lokale naturråd i 
Himmerland lavede i 2018 anbefalinger til Det Grønne Danmarkskort: 
https://www.aalborg.dk/media/8540608/anbefalinger-fra-naturraad-himmerland.pdf 

 

Det lokale Naturråds anbefalinger hedder i overskrifter: ”Mere nærdemokrati”, ”Kvalitet 
frem for kvantitet” og ”Konkrete begrundelser for udpegningerne”. 

Herefter fulgte en snak om kvantitet i forhold til kvalitet, Hvor er det fx vi får mest 
biodiversitet for pengene? Det blev også påpeget at de nuværende 
jordbrugsudpegninger i Kommuneplanen er på vej til at blive lidt meningsløse, da der 
er en meget detaljeret jordbundskortlægning på vej, der i langt højere grad får 
betydning for den fremtidige drift af landbrugsjordene. 

Der blev spurgt ind til kulturmiljøerne i forhold til de mange gravhøje, hvor mange ikke 
bliver plejet/holdt ryddet, og derved mister deres landskabelige værdi. Kommunerne 
har kun plejepligt på de gravhøje der ligger på kommunale arealer (og Naturstyrelsen 
har det på statsarealerne). Men i forhold til gravhøje på privat jord er der ingen 
plejepligt.  

I forhold til biodiversitet fulgte en længere snak om grøftekanter og driften af disse. 
Sekretariatet følger op på emnet, og kommer med et oplæg til næste møde, så vi kan 
tage en mere kvalificeret snak, og evt. komme med en indstilling til Teknik- og 
Miljøudvalget om mere biodiversitetsvenlig slåning. 

Til Grønt Råds møde i august vil projektleder på kommuneplanen Chalotte 
Østergaard også komme og fortælle om kommuneplan-arbejdet – med fokus på det 
åbne land. 

 

4. Sammenskrivning af politikker 
Byrådet i Rebild Kommune ønsker en mere enkel politik-struktur med færre politikker. 
Forvaltningerne er derfor i gang med at sammenskrive flere af de eksisterede 
politikker der hvor det giver mening. Natur- og friluftspolitikken vil blive 
sammenskrevet med dele af Landdistriktspolitikken og have afsnit om klima. 
Fremadrettet vil der CNMs side blive fokus på handleplaner. Her kan kommunens 
nuværende politikker ses: https://rebild.dk/politik/politikker-og-strategier 
Handleplan 2020-2021 ud fra Natur- og Friluftspolitkken blev omdelt og gennemgået. 
Her er først en status på forrige handleplan for perioden 2018-2019 – hvad er nået og 
hvad er ikke nået, og dernæst en oversigt over de tiltag og projekter der gerne skulle 
nås i perioden 2020-2021. 

Politik-sammenskrivningen bliver et koncentrat af hovedpunkterne fra de næverende 
politikker, og det er vigtigt at understrege at der er tale om en sammenskrivning – ikke 
en revision. Når der tiltræder et nyt Byråd i 2022, kan de så se på om de vil revidere 
politikkerne. Det blev bemærket at der pt. ikke er meget klimapolitik at tage 

https://www.aalborg.dk/media/8540608/anbefalinger-fra-naturraad-himmerland.pdf
https://rebild.dk/politik/politikker-og-strategier


udgangspunkt i. Sussi Handberg anbefalede at tage fat i Klima Rebilds 10 
anbefalinger, og bruge dem i forbindelse med politik-sammenskrivningen. 

5. Orientering fra kommunen 
 

• Sussi Handberg rejste emnet om forureningen ved Rytters Plads i Skørping. Se 
endvidere notatet der var vedhæftet dagsordenen. Claus Riber Knudsen redegjorde 
for alle de forskellige møder og tiltag der er i gang i øjeblikket. DN har stort fokus på 
sagen, og region, kommune og vandværk er i fuld sving med både at adressere selve 
forureningen, og med at finde nye kildepladser til Skørping Vandværk. Men det er en 
kompleks sag, uden entydige løsninger. 

• Vandrådssamarbejdet bliver forlænget 2 måneder pga. Coronasituationen. 

 

6. Bordet rundt 

Andreas Bekker orienterede om Friluftsrådets nye struktur. Her er der kommet ny 
bestyrelse, hvor han ikke sidder, og derfor er der lidt usikkerhed om han fremover kan 
repræsentere Friluftsrådet i Det Grønne Råd. Det vil blive afklaret i den nærmeste 
fremtid. 

 

7. Evt. 

 

Ønsker til kommende møde-emner: Natursyn – opgøret med ”det pæne” 


