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Det Grønne Råd, Rebild Kommune  

Onsdag den 13. juni 2018 kl. 15.00-18.30  

i Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Vestermarksvej 2 , 9610 Nørager 

Deltagere: Randi Stub (Friluftsrådet), Bjarne Christensen (Lystfiskerne), Sussi Handberg (DN), Henrik 

Thorlacius-Ussing (de private skovejere), Gitte Holm (DOF), Leif Lyngsøe (Naturstyrelsen), Sara 

Tornøe (Center Kultur og Fritid), Niels Moes (Turistforeningen), Uffe Westerberg (Rold Skov Natur- og 

Kulturcenter), Jan Stistrup (nf plus), Karen Clausager (Center Natur og Miljø), Mette Kann-Christiansen 

(Center Natur og Miljø, referent) 

Afbud fra: Henrik Dalgaard (AgriNord), Ulrik Lund (Kødkvægforeningen) 

Fraværende: Kim Mark (jægerne), Jørn Otte (Økologisk Landsforening) 

Referat 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 28. februar 2018. 

1. Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

1. Godkendt 

 

3. Klima Rebild 2018 – status  

1. Punktet blev gennemgået med TMU – se nederst i referatet. 

 

4. Grønt Danmarkskort og lokalt naturråd – status på arbejdet 

1. I start juni blev naturrådets anbefalinger til Grønt Danmarkskort overleveret til politikere 

fra de fire kommuner i Naturråd Himmerland. Rebild Kommune skal nu beslutte sig for 

hvordan anbefalingerne skal bruges, og hvornår det Grønne Danmarkskort skal 

udarbejdes. Der bliver talt om, at Det Grønne Råd evt. kan bistå i arbejdet. Se 

medsendte slideshow og link til naturrådets anbefalinger:   

https://www.aalborg.dk/media/8540608/anbefalinger-fra-naturraad-himmerland.pdf  

 



5. Fællesmøde med Grønt Råd i Vesthimmerland. 

1. Der er sendt et brev til rådet i Vesthimmerland vedr. fællesmøde. De har accepteret 

invitationen, og de foreslår at møde i september. Vesthimmerland foreslår følgende 

emner til diskussion: Naturområder på tværs af kommunerne samt grænsevandløb. 

Grønt Råd i Rebild foreslår stisystemer på tværs af kommunegrænsen samt info om 

Vesthimmerlands erfaringer med ”plejepark” til udlån. Karen undersøger mulighed for en 

dato slut september (uge 39). Evt. besigtigelse. Send gerne forslag til yderligere emner.  

 

6. Status på første handleplan efter Natur- og Friluftspolitikken  

1. Hvor kan vi sætte ind (2018/2019) – se medsendte slides. 

2. Kan man få involveret borgerne til at bidrage til bynær natur? Det lykkedes i 

Mariagerfjord. RK kommer til kort mht. økonomi i forhold til hegn (nye/vedligehold). Kan 

kommunen lave en plejepark af maskiner, som lokale kan bruge? Er der behov? 

Økonomi? Konkurrenceforvridende? Spørg om Vesthimmerlands erfaringer med dette til 

fællesmødet.   

 

7. Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst 

1. Kulturmiljø 

Arkitektskolen i Aarhus er i gang med at gennemføre en strategisk screening af 

kulturmiljøer i 22 kommuner. Screeningerne er udført efter SAK-metoden og indeholder 

beskrivelse, foto og kort af kulturmiljøet. Det vurderes også, hvor værdifuldt kulturmiljøet 

er kulturhistorisk og arkitektonisk, og hvordan det indgår i den lokale sammenhæng. 

På samme måde vurderes kulturmiljøets egenskaber i forhold til at fremme turisme, 

bosætning, erhvervsudvikling og kulturoplevelser. Dermed bliver det tydeligt, hvilke 

kulturmiljøer der er værdifulde og har størst udviklingspotentiale. 

Kommunen afventer afrapportering og skal finde ud af, hvordan der skal arbejdes videre 

med kulturmiljøer. 

 

2. Naturmødet i Hirtshals 

Forvaltningen har været repræsenteret ved Naturmødet i Hirtshals den 24.-26. maj i 

Hirtshals, hvor Rebild Kommune sammen med de andre nordjyske kommuner havde en 

stand med fokus på vildere og større natur i Nordjylland. Standen var godt besøgt alle 

tre dage. 

Folder sendes rundt med referat. 

3. Naturkunstnere 

DANE (http://www.naturkunstnere.dk/ ) har besøgt Rebild i uge 22, hvor de også holdt et 

lille åbent hus om torsdagen. Nu skal der arbejdes med en bog i løbet af vinteren. 



 

4. Cykling ved Madum Sø – møde den 12/6  

Forvaltningen har sammen med Mariagerfjord kommune afholdt møde med cykelklubber 

og andre interessenter vedr. håndhævelse af fredningsbestemmelserne på stier omkring 

Madum Sø og Langmosen. På Friluftsrådets vegne gjorde Randi opmærksom på, at man 

ville følge cyklisters ret til at færdes på grusveje til dørs.  

5. Persondataforordning – foreninger og digital post til høringer 

Vi er i gang med at undersøge nærmere hvordan vi kommunikerer digitalt, så vi 

fremadrettet lever op til Persondataforordningen.  

6. Vindmølleplan opdateres 

Byrådet har besluttet, at potentielle vindmølleområder skal ud af kommuneplanen. Der 

skal udarbejdes en redegørelse om dette. Dette arbejde begynder inden sommerferien.   

 

8. Bordet rundt 

1. Folder ang. vandrerrute i Rold Skov er netop lanceret (Uffe Westerberg). Har til hensigt 

at guide besøgende rundt på en certificeret rute.  

 

9. Evt. 

1. Udvidelse af Det Grønne Råd? Naturvejlederen Søren Risborg har flere snitflader med 

rådets arbejde, og det kunne give mening at deltager fremover. Karen tager fat i Søren 

Risborg.  

 

Snak med TMU: 

- Hurtig præsentation af rådets medlemmer samt medlemmer af TMU 

o Hvad kan udvalget bruge Det Grønne Råd til (fx som hørings- og sparringspartner)? ved 

Randi.  

o Hidtil aftalt et årligt møde mellem Grønt Råd og TMU 

o Randi fremhævede at rådet med sin brede faglighed gerne ville stå til rådighed for TMU, 

herunder i fbm. Handleplan for Natur- og Friluftspolitik og Klimapolitik. 

- Klima Rebild 

o Vigtigt at få erhvervslivet med i Klima Rebild/arbejdet rundt om bordet/åbne deres 

døre/få dem med på banen – det er et stort trækplaster i klimaugerne. 

o Opfordring til politisk debat i løbet af Klima Rebild  

o Næste års tema: Træ som produkt/ressource  

o Fokus på genbrug af plast (på nationalt niveau)  

o Opfordring til TMU: Deltag så meget som mulig i Klima Rebild 

o Landbrugs afgrøder (jf. LIFE projekt) 



o Klimaet er vigtigt, men vi skal altid ind tænke det i helheder 

o Gør lokalplaner åbne for træbyggerier 

Derudover: 

- FNs verdensmål – det bliver formentligt italesat i højere grad fremover (Flemming) 

- Inden klimahandleplanen vedtages/udarbejdes – Det Grønne Råd vil gerne deltage i arbejdet 

(Sussi) 

- Nitrat i grundvandet – OBS fra Niels Moes 

- Jeanette Sagan: vild natur, biodiversitet, pleje af naturområder – Rebild har meget 

produktionsskov. Hvad er det gode for Rebild Kommune? Enten/eller kontra både/og – 

produktionsskov kontra urørt skov – bliv klogere på hvad der giver mening for lige præcis Rebild 

Kommune. Besluttet at undersøge, om Grønt Råd ved Thorlacius-Ussing, Leif Lyngsø og Sussi 

Handberg for TMU kan lave infomøde ved Niels Moes og invitere ud til besigtigelse i Lindenborg 

og statsskoven 

 


