Center Natur og Miljø

Referat fra møde i Det grønne Råd onsdag den 12. februar 2014 i Støvring
Til stede:
Randi Stub, Friluftsrådet (formand)
Bjarne Christensen, Lystfiskerne (næstformand)
Sussi Handberg, Danmarks Naturfredningsforening
Barbara Sejersen, Dansk Ornitologisk Forening
Leif Lyngsø, Naturstyrelsen Himmerland
Henrik Dalgaard, AgriNord
Ulrik Lund, Kødkvægforeningen Himmerland
Kim Mark, Jægerne
Karen Clausager, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune (referent)
Afbud fra:
Henrik Thorlacius-Ussing, de private skovejere
John Mønsted Jensen, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune
Center Kultur og Fritid
Fraværende:
Niels Moes, Turistforeningen
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Godkendelse af referat fra mødet den 12. november 2013.
Godkendelse af dagsorden
Opfølgning på punkter fra forrige møde
Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst
Sti-status for Rebild Kommune (se også vedlagte oplæg fra Friluftsrådet)
Budget 2014 for natur og rekreative tiltag.
Status på Klima 14:14.
Det Grønne Råds hjemmeside
Evt.

1) Referatet blev godkendt
2) Dagsordenen blev godkendt med et tilføjet punkt om afholdelse af Temamøde.
3) Indeholdt i de andre dagsordenspunkter.
4)
• Klepholm – Der indkaldes snart til brugergruppemøde
• Lindenborg/Mastrup Ådale – Der er tilsagn om penge til stier, og der
planlægges borgermøde.
• Vandløbsprojekter – Mastrup Bæk under opstart, her kommer også snart
len offentlig besigtigelse.
• Vådområdeprojekter – Flere af projekterne er gået ind i realiseringsfasen,
og der snakkes nu jordfordeling med lodsejerne. Se den aktuelle status på
http://www.limfjordsraadet.dk/N-Vådområder.aspx?ID=87
• Skovens Dag den 4. maj 2014. Rebild Kommune planlægger et
arrangement i Bælum Sønderskov på Skovens Dag.
• LIFE Højmoseprojekt – I samarbejde med bla. Mariagerfjord Kommune
arbejdes der på et muligt LIFE projekt til genopretning af højmoser i skov.
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I Rebild Kommune drejer det sig primært om højmoser på private arealer,
og det kræver derfor lodsejernes accept.
Klimatilpasningsplan – Er blevet vedtaget, og kan ses på kommunens
hjemmeside.
Naturguiden 2014 er udkommet, og blev omdelt.
Kirkeuglen – Uglerne har det stadig skidt, men projektet er blevet
forlænget, og der arbejdes nu med tanker om udsætning af ugler fra
fangeskab og flytning af æg fra store kuld til par der ikke har lagt æg mm.
Vandplaner – den offentlige høring sluttede 23. december. Nu afventes
opfølgningen på alle høringssvarene, og om de fører til ændringer.

Ad 5) Randi Stub havde udsendt et oplæg fra Friluftsrådet, Kreds Himmerland, der gerne vil
slå et slag for at Friluftsguiden bliver brugt mere systematisk til at formidle stier. Karen
Clausager oplyste at man fra forvaltningens side gerne vil hjælpe med at få stier lagt ind (og
kommunen har nu fået redigeringsrettigheder ☺), men at der vil blive stillet krav om at alle
lodsejer-aftaler osv. er på plads inden en sti lægges på internettet. Friluftsguiden.dk og
Udinaturen.dk er platforme der er gode til at få overblik, men de er ikke så velegnede til at
lave detailkort til udprintning. Kommunen har rettigheder til nogle mere detaljerede
baggrundskort, der kan bruges til at lave pdf-udsnit med, men pt. er det lidt uklart hvem i
kommunen der har ekspertisen og computerprogrammerne der kræves for at kunne lave disse
kort (sekretariatet følger op på dette).
Det Grønne Råd anbefaler at der kun er én platform på nettet til stier osv., og de anbefaler at
Rebild Kommune afsætter ressourcer (primært humane) til at servicere borger-grupper mfl.
der ønsker stier formidlet på nettet. Leif Lyngsøe kunne oplyse at stier indtegnet på
www.udinaturen.dk gerne må overføres til Friluftsguiden via kommunerne.
Ad 6) I Center Natur og Miljø er der i 2014 et budget på ca. 300.000 til naturpleje, herunder
også bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo, som tager flere og flere ressourcer år for år. Pengene
bliver brugt til vedligehold af hegn og græsningsaftaler hos private lodsejere. De steder hvor
lodsejerne har muligheder for at søge andre midler, f.eks. i Natura 2000 områderne, opfordrer
vi til at disse søges, så vi på den måde kan strække kommunens penge længst muligt.
Til drift af rekreative faciliteter er der på budgettet for 2014 afsat ca. 60.000 kroner til at
dække årlige gennemgange af bla. Nordsøstien, stier ved Hornum og Suldrup Sø, Frendrup
Skov og vedligehold af Horsdalen. Der er afsat ca. 10.000 kroner til brug ved Skovens Dag i
Bælum Sønderskov den 4. maj.
Gennemgangen af ovenstående affødte en større diskussion af midler afsat til natur og
naturplejeopgaver, både kommunalt og nationalt. Der er en skævvridning i tildelingen af
midler til natur. Kommuner med mange indbyggere og ikke nødvendigvis meget natur får
mange penge, mens kommuner med få indbyggere og meget natur ikke får så mange penge.
Henrik Dalgaard talte for at man går sammen på tværs af kommunerne, evt. i regi af de
grønne råd, og laver en udtalelse til politikerne/KL om det uhensigtsmæssige i fordelingen.
Henrik Dalgaard vil lave et oplæg med landbrugsbriller på, og Sussi Handberg laver et oplæg
med naturfredningsbriller på til næste møde som oplæg til temamødet i efteråret.
Ad 7) Sussi Handberg omdelte programmet for Klima14:14 (vedhæftes referatet) og
gennemgik de mange arrangementer der er planlagt fra den 22. marts til den 8. april. Sussi
fortalte at programmet bliver trykt i Kulturen den 19. marts, og at det kommer i ugeaviserne i
uge 12 og 13. Der er kontakt til Nordjyske og P4 Nordjylland der gerne vil dække
begivenhederne. TVNord vil blive kontaktet. Rådsmedlemmerne må gerne/skal reklamere i
deres baglande for klima-arrangementerne. Gruppen bag Klima 14:14 vil indstille til Byrådet at
klima-ugerne bliver en årlig tilbagevendende begivenhed, ligesom kulturugerne. Der var stor
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ros fra hele rådet til Sussi for det kæmpe arbejde hun har lagt i at få stablet Klima 14:14 på
benene.
Ad 8) Rebild Kommunes nye hjemmeside blev vist på skærmen, herunder den nye side for Det
Grønne Råd. Den fremstår pt. med et minimum af information, og input til yderligere indhold,
f.eks. et afsnit om ”Fokusområder” vil blive hilst meget velkomment.
Ad 9) Temamøde
Det blev aftalt at afholde et åbent temamøde i efteråret (august-oktober, aftales nærmere på
næste møde). Det Grønne Råd og Teknik-og Miljøudvalget står som arrangører. Temaet kunne
være ”Skal Rebild Kommune have en naturpolitik” og kunne indeholde korte diskussionsoplæg
fra relevante personer (fx. om Vandplaner, Natura 2000, økonomiske prioriteringer, osv.).
Rådet summer/tænker nærmere over mere konkret tema til næste møde.
Ad 10) Evt.
•

Ulrik Lund kunne berette nyt fra Hegningssnetværket, bla. at der er
forvirring om regler for udegående dyr, og at der ændres i handyrpræmierne. Alt sammen noget der desværre gør det mindre attraktivt for
de mindre kødkvægsholdere at have dyr til bla. at afgræsse naturarealer.
Den 6. marts er der generalforsamling i Hegningsnetværket. Randi Stub
har efter mødet sendt følgende, som hermed formidles videre:

”Skred i synet på forhold for udegående dyr
Der åbnes muligvis for muligheden af, at dyr kan gå ude hele året – også selv
om der ikke er læskure eller lignende. Læs mere på lf.dk:
http://www.lf.dk/Aktuelt/Nyheder/2014/Februar/Storre_forstaaelse_om_laesk
ure_og_udegaaende_dyr.aspx

Undgå tvivl om reglerne for dyr, der går ude om vinteren (pressemeddelelse
fra NaturErhvervsstyrelsen): http://naturerhverv.dk/servicemenu/nyheder-ogpresse/nyheder/nyhed/nyhed/undgaa-tvivl-om-reglerne-for-dyr-der-gaar-udeom-vinteren/ ”

•
•
•

•

Næste ordinære møde er onsdag den 14. maj 2014.
Der ønskes indført et ny fast dagsordenspunkt ”Bordet rundt” hvor rådets
medlemmer kan berette nyt fra deres respektive baglande.
Det Grønne Råds kommissorium og forretningsorden ønskes diskuteret
med henblik på en opdatering/revision. Det gældende kommissorium og
forretningsorden vedhæftes dette referat.
Det Grønne Råd udtrykte et ønske om at få en politiker fra Teknik- og
Miljøudvalget til at sidde i Rådet. Ønsket bringes videre til udvalget.
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