Center Natur og Miljø

Referat fra møde i Det Grønne Råd tirsdag den 18. november 2014 i Støvring
Til stede:
Randi Stub (formand), Friluftsrådet
Bjarne Christensen (næstformand), Lystfiskerne
Sussi Handberg, Danmarks Naturfredningsforening
Barbara Sejersen, Dansk Ornitologisk Forening
Leif Lyngsøe, Naturstyrelsen
Henrik Dalgaard, AgriNord (til besigtigelsen)
Sara Tornøe, Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune
Kim Mark, Jægerne
John Mønsted Jensen, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune (referent)
Karen Clausager, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune (referent)
Afbud fra:
Henrik Thorlacius-Ussing, Lindenborg Gods A/S, de private skovejere
Ulrik Lund, Kødkvægforeningen Himmerland
Niels Moes, Turistforeningen
Mødet startede med en besigtigelse af kommunens arealer ved Klepholm øst for Støvring. John
Mønsted viste rundt, og vi så den nyetablerede lejrplads med to shelters, bålplads, brændeskur
og toilet. Der mangler at blive opført en stor bålhytte, og der skal laves en ny ophalerplads til
kanoer nede ved Lindenborg Å.
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra mødet den 28. august 2014.
2. Godkendelse af dagsorden
3. Opfølgning på punkter fra forrige møde.
1. Brev om naturpleje og ressourcer (udkastet udsendt forud for mødet den 28/8)
4. Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst
5. Revision af Det Grønne Råds kommissorium
6. Naturplan Danmark. Link: http://naturstyrelsen.dk/naturplan-danmark/
7. Bordet rundt (nyt fast punkt)
8. Status Klima-uge i 2015
9. Mødeplan for 2015.
10. Evt.

Punkt 1)
Godkendt
Punkt 2)
Godkendt
Punkt 3)
Henrik Dalgaard ønsker at trække sit skriv om naturpleje og ressourcer tilbage. Siden det
første udkast blev lavet, er mange af punkterne blevet overhalet indenom af bla. Danmarks
Naturfond og Naturplan Danmark. Flere af rådsmedlemmerne kan heller ikke bakke op om
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formuleringerne om at man ikke bør etablere ny natur før man har plejet den eksisterende
natur ordentligt. Pointerne omkring tildelingen af ressourcer er dog stadig yderst relevante,
men Henrik Dalgaard har tænkt sig at køre videre med dem i regi af kommunernes kontaktråd
(KKR), da der her vil være større mulighed for at presse politisk opad i systemet.
Randi Stub foreslog at man kunne invitere miljøministeren til indvielsen af Klepholm og i den
forbindelse få hende til at udtale sig om fordelingen af ressourcer til naturopgaver mm.
Alternativt blev det foreslået at det måske ville være nemmere at få en minister på besøg til
klima-ugen. Om det så skal være miljøminister eller klimaminister må Klima-gruppen tage
stilling til.
Punkt 4)
Orientering fra Kommunen:
• Planstrategi-arbejdet kører for fuld damp. Der har været afholdt workshop for Byrådet
den 7. oktober, og i december skal byrådet behandle udkastet til Planstrategi. Det
forventes at udkastet kommer i offentlig høring efter nytår.
• Vandplaner. 1. generationsvandplanerne er nu endelig endelig vedtaget.
• Center Natur og Miljø får tilført flere ressourcer, der bruges på tre nye medarbejdere til
landbrugsopgaver, én ny medarbejder til virksomhedsgruppen og én ny medarbejder til
naturgruppen. Medarbejderne skal primært arbejde med tilsyn og miljøgodkendelser,
og opfølgning på statens § 3 service-eftersyn.
• I forbindelse med budgetforliget har byrådet afsat 700.000 til et rør under rute 180 ved
Niels Moes til både sti og vandløb. Derudover er der afsat midler til cykelstier mellem
Nørager og Rørbæk, ved Øster Hornum og fra Rebild og ned til Rebildcenteret.
• Der arbejdes med at lave en plejeplan for en mindre del af Gravlev-fredningen, der i
dag er meget tilgroet og hvor der er beboelser og fritidshuse.
• Der planlægges ny vej syd om Støvring over Buderupholm. Der er startet geotekniske
undersøgelser i området.
• Lokalråd. Der har været afholdt 9 opstartsmøder i de større byer. Der har været stor
forskel i tilslutning og opbakning de forskellige steder. Vi følger op på kommende møder
om hvordan det går.
• Landsbystafetten. Sara Tornøe oplyste at Kulturrådet og Landsbyrådet tilsammen har
50.000 kroner til en landsby eller et lokalområde med et spændende projekt eller idé de
gerne vil have realiseret. Fritidsrådet er ikke med i Landsbystafetten i 2015, da det
ligger for meget undenfor deres arbejdsområde. Det blev diskuteret om Det Grønne
Råd skulle bidrage til stafetten, men der blev ikke besluttet noget endeligt.
(Sekretariatet kan efterfølgende oplyse at der hvert år øremærkes 40.000 til Det
Grønne Råds arbejde, men at der de senere år primært er brugt penge til Natur- og
Miljøprisen. Pengene kan ikke overføres fra år til år.)

Punkt 5)
Kommissoriet blev diskuteret, og konklusionen blev at kommissoriet i sig selv ikke behøver at
blive revideret, men at formidlingen af Rådets arbejde (på hjemmesiden) gerne må friskes op.
Der kan søges inspiration hos Mariagerfjords Grønne Råd. Rådsmedlemmerne opfordres til at
bidrage med konkrete tekster til hjemmesiden inden næste møde, hvis der er noget man synes
der mangler. Kig endelig på hjemmesiden http://rebild.dk/politik/raad-og-naevn/det-groenneraad Bemærk at der er en separat underside om Rebild Natur- og Miljøpris.
Mht. rådets sammensætning blev det foreslået at tilbyde Uffe Westerberg fra Rold Skov Naturog Kulturcenter en plads i rådet, da mange af centerets arbejdsområder er noget der har
interesse for rådet.
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Rådet besluttede endvidere at udvide rådet med et medlem af Økologisk Landsforening. Sussi
Handberg fik til opgave at undersøge og kontakte et medlem af Økologisk Landsforening
bosiddende i Rebild kommune.
Punkt 6)
Der er nu kommet en Naturplan Danmark, der har som hovedformål at skabe mere
sammenhængende natur i Danmark, og at gøre en indsats for dyre- og plantearter. For
kommunerne betyder det at de skal lave et Grønt Danmarkskort i forbindelse med næste
kommuneplan. I Rebild Kommune vil det give mening at arbejde på en sammenhæng mellem
de tre Natura 2000 områder: Sønderup Ådal – Rold Skov/Madum Sø – Lille Vildmose. Det blev
forslået at der på næste møde kunne komme et oplæg fra forvaltningen om Naturplan
Danmark og Planstrategi.
Punkt 7)
Kultur og Fritid (Sara Tornøe): Ikke andet end omtalt under pkt. 4. På forespørgsel fra Randi
Stub oplyste Sara at Kultur og Fritid ikke kender noget til status på registrering af stier
omkring landsbyer, iværksat af tidligere medarbejder Pia Bonde.
Naturstyrelsen (Leif Lyngsø): Der er gang i driftsplanlægningen for tiden. NST har deltaget i
møde om event udvikling. Målet er skabelse af grønne jobs.
Sportsfiskerne (Bjarne Christensen): Der er gang i tre gydegrusprojekter (Lindenborg Å ved
Håls bro og mellem jernbanebroerne samt Skibsted Å ved Terndruplund). Sammenslutningen
har fået ny formand Hilmar Jensen, der afløser Per Schaap.
DOF (Barbara Sejersen): Uglekasseprojekt har skuffet lidt. Atlasprojektet er fortsat i gang. Fra
årsskiftet træder Anders Horsten ind som DOF-repræsentant i stedet for Barbara Sejersen.
Jægerne (Kim Mark): Status for vildtreguleringskorpset kendes ikke. I øvrigt ikke andet nyt.
DN (Sussi Handberg): DN og Naturstyrelsens pilotprojekt om livstræer er afsluttet og skal
udbredes til alle statsskove. DN er på vej med oplæg til en naturpolitik.
Friluftsrådet (Randi Stub): Den lokale afdeling har fokus på stier og stiprojekter. Friluftsråd
Himmerlands repræsentant i Det Grønne Råd i Aalborg (Thyge Steffensen) tilbyder, at arbejde
for kanofaciliteter i Lindenborg Å i Aalborg Kommune. Friluftsrådet har lavet landsdækkende
undersøgelse af Grønne Råd i kommunerne og vil følge disse nøje fremover. Dur de til noget?
Friluftsrådet har fået ny direktør.
Punkt 8)
Sussi gjorde status på forberedelserne til klimaugerne i foråret 2015. Klimaugerne er besluttet
at skulle være en årligt tilbagevendende begivenhed de sidste to uger op til påske.
Der udgives løbende nyhedsbrev om forberedelserne. Nyhedsbrevene og oplysninger om
initiativet må gerne udbredes af os alle.
Der er aktuelt mange involverede i forberedelserne. Aktiviteterne blive mangeartede. Det
åbnes med et arrangement ved Mosskovpavillonen med bl.a. afsløring af skulptur,
klimaskovtur, musik, klimadrik m.m.
18. marts afholdes en større erhvervskonference på Comwell med fokus på energi. Anders
Eldrup holder oplæg. Desuden oplæg om vedvarende energi og dyrkning af energiafgrøder. Et
bæredygtighedsnetværk medvirker også.
22. marts afholder klimakulturarrangement på Kulturstationen i Skørping. Ungdomsskolen og
måske produktionsskolen medvirker.
På Støvring Gymnasium afholdes en temadag om klima for hele skolen. Elevrådet fortsætter
om aftenen med klimakaffemøde og offentlig debat med byrådsmedlemmer.
Rebild Vand og Spildevand laver seminar for fjernvarmeværkerne om forsyningsstrategi.
Skraldeskolen fra Renovest deltager sammen med skoler.
Lokale spisesteder er opfordret til at lave relevante bidrag. Tilbud, klimaretter…?
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Punkt 9)
Sekretariatets mødeforslag blev taget til efterretning. Dog ikke mødet den 11. november 2015
kl. 8.00. Det tidlige tidspunkt er TMUs forslag til tidspunkt for temamøde, da TMU er begyndt
at afholde deres møder om formiddagen.
Efterfølgende er forvaltningen kommet med et ændringsforslag der lyder på et temamøde med
TMU torsdag den 19. november 2015 kl. 15.
Mødeplanen for Det Grønne Råd vil derfor se således ud i 2015:
Onsdag den 25. februar 2015 kl. 15
Onsdag den 27. maj 2015 kl. 15
Onsdag den 26. august 2015 kl. 15
Torsdag den 19. november 2015 kl. 15

Punkt 10)
Intet
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