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Referat af møde i Det Grønne Råd, den. 19. november 2015 

Sted: Rådhuset i Nørager, Jernbanegade 13, 9610 Nørager 

Til stede: 

Niels Moes, Turistforeningen,  

Troels Horneman, Nørlundfonden 

Bjarne Christensen, Lystfiskerne 

Gitte Holm (DOF) 

Randi Stub Petersen (Friluftsrådet).m/ Andreas Bekker som assistent 

Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter 

John Mønsted Jensen, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune 

Henrik Wessel Fyhn, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune (referent) 

 

Afbud fra/ikke til stede: 

 

Sara Tornøe, Center  Kultur og fritid, Rebild Kommune 

Henrik Dalgaard, Agri Nord 

Sussi Handberg, DN; 

Jørn Otte, Økologisk Landsforening 

Ulrik Lund, Kødkvægforeningen Himmerland 

Leif Lyngsøe, Naturstyrelsen Himmerland 

Kim Mark, Jægerforbundet 

Mødet Blev indledt med en orientering om arbejdet med kommuneplanlægningen ved June Gina 

Heiselberg fra Center Plan, Byg og Vej. 

I revisionen af Kommuneplan 2013 er der indbygget et byeftersyn i de 9 byzone-byer. Eftersynet vil 

have fokus på gennemgang af byernes rammer for udvikling, på betragtninger om rekreative mu-

ligheder som stier og muligheder for bynær skovrejsning. Dette i visionen om en sund kommune 
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både for borgere og erhvervsliv. Processen tænkes at munde ud i en kortlægning og beskrivelse 

for hver by, som omhandler både nuværende situation og potentialer for fremtidig udvikling. 

Dagsorden: 

1. Velkommen/velkommen tilbage til Gitte Holm (DOF) og Randi Stub Petersen (Friluftsrådet). 
2. Godkendelse af referat fra mødet 26. august 2015 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Justering af fremtidig mødeafvikling? 
5. Opfølgning på punkter fra sidste møde 
6. Status på registrering af stier 
7. Status på KlimaRebild 2016 v. Kultur og Fritid 
8. Bordet rundt 
9. Orientering fra Kommunen 
10. Mødeplan 2016 
11. Eventuelt 

1.Velkommen/velkommen tilbage til Gitte Holm (DOF) og Randi Stub Petersen (Friluftsrådet) 

John bød velkommen tilbage til Randi Stub Petersen, som nu er tilbage i rådet efter sin skade. Der 

blev budt velkommen til Gitte Holm, som erstatter Anders Horsten som repræsentant for DOF i 

Grønt Råd. 

2. Godkendelse af referat fra mødet 26. august 2015. Godkendt  

3. Godkendelse af dagsorden. Novembermødet var planlagt til at være sammen med TMU, men 
dette er ikke muligt, da TMU holder formiddagsmøder. Randi er tilbage som mulig formand, men 
pga. fåtalligt fremmøde udskydes konstitueringen af Grønt Råd til februarmødet. 

4. Justering af fremtidig mødeafvikling? Møderne behøver ikke nødvendigvis at afholdes i Nø-
rager, men der skal sikres adkomst for Randi, som sidder i kørestol.  

5. Opfølgning på punkter fra sidste møde.  Niels Moes bemærkede angående Regan Vest, at 
museet er meget lukket om processen mht. formidling, som først tænkes begyndt i 2017 eller 
2018. Rebildcenteret går videre med sine formidlingsplaner om Koldkrig, som i samarbejde med 
museet vil få en stor bredde. Der spores en stor interesse for Regan Vest. Det koster 2 mill. kr. om 
året at holde anlægget opvarmet og vedligeholdt, og hvem skal fremover betale driften?; Bered-
skabsstyrelsen vil gerne afhænde anlægget, og museer skærer generelt ned. 

6. Status på registrering af stier. Der er i kommunen nedsat en arbejdsgruppe, som skal afklare 
snitflader omkring ansvar for vedligehold af stier. Der udformes en aftale for samtlige stier på 
kommunal jord. Stierne inddeles i to kategorier: Transportstier, hvor vedligeholdet ligger hos Vej, 
og Naturstier, hvor vedligeholdet ligger hos Natur og Miljø. Der skal udarbejdes faste rutiner for 
vedligeholdet. 

Kommunen er begyndt en registrering af stier (og andre rekreative lokaliteter) i Friluftsguiden 
http://www.friluftsguiden.dk/ . Kommunen vil evt. inddrage lokalgrupper i forslag til registreringen af 
stier. Frigivelsen på nettet er afhængig af, at der foreligger lodsejeraftaler på privat jord. Det blev 
nævnt, at det er uhensigtsmæssigt, at der registreres på flere platforme som Friluftsguiden og 

http://www.friluftsguiden.dk/
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UdiNaturen (http://udinaturen.naturstyrelsen.dk/udinaturen/) på en gang. Uffe Westerberg anførte, 
at der kun burde være en platform. Det vigtigste er dog, at der registreres. Skulle Friluftsguiden 
blive nedlagt, kan data overføres til Udinaturen. Randi Stub Petersen efterlyste en plan for registre-
ringen, men stierne prioriteres politisk, og Grønt Råd vil holde kommunen op på det. 

Troels Horneman, Nørlundfonden henledte opmærksomheden på en artikel fra Aalborg Universitet 
om adgangsret og frihedshævd: 
http://projekter.aau.dk/projekter/files/6141031/f%C3%A6llesjorder%20og%20kirkestier.pdf 

 

7. Status på KlimaRebild 2016 v. Kultur og Fritid.  Sara Tornøe var fraværende og punktet blev 
udsat. Niels Moes nævnte, at Rebildcentret også vil støtte KlimaRebild, blandt andet gennem for-
midling. 

8. Bordet rundt. Niels Moes: Der er lidt mere gang i Turistforeningen. Bl.a. med en ekskursion til 
Ørnbjergkolonien og åbent hus på Rebildcentret søndag den 22. november med Helge Qvistorff. 
Tema er landskabsmalerier og Ørnbjergkolonien. Den 19. november er der aftenarrangement med 
DN i Rebildcentret med foredrag om naturpolitik i Rebild Kommune (Claus Riber Knudsen, Center-
chef i Natur og Miljø deltog. ref) 

Uffe Westerberg: Er godt i gang med Naturguiden 2016. Et godt redskab til at få folk ud i naturen 
og bruge stierne. 

Gitte Holm (DOF):I DOF arbejdes der med Atlas III ( http://www.dof.dk/fakta-om-fugle/atlas- iii ) og 
tilsyn med perleuglekasser. Der er registreret ynglende sortspætte i et grantræ for andet år i træk. 

Bjarne Christensen, Lystfiskerne: Gydebanker i Lindenborg Å og Mastrupbækken efterses og spu-
les. Fiskene er godt i gang i de rene banker. Der er henkastet affald bl.a. ved ”Den Brændte Bro” 
og andre steder. Affaldet formodes at stamme overvejende fra kanosejlere. Det blev drøftet i rådet 
hvorvidt oplysning, skiltning og samarbejde vil kunne bedre situationen. 

 

Randi Stub Petersen (Friluftsrådet):Angående kanosejllads arbejdes der på Aalborgsiden med 
overnatningsmuligheder. Årets Friluftskommune 2016 omhandler planlægning og forvaltning af 
friluftsliv http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsliv-for-alle/friluftsliv-i-kommunerne/danmarks-
friluftskommune.aspx . Friluftsrådet følger kommunernes arbejde med stierne tæt. Mountainbikere 
kommer ofte til skade, og der har været henvendelse til Friluftsrådet fra læger om problemet. Sær-
ligt skader blandt ældre mountainbikere kræver fokus. I Rold Skov er der mange ulykker (Uffe W:  
klubberne har kontakt med Leif Lyngsøe om problemet). 

9. Orientering fra Kommunen. John: Biavlerne har henvendt sig med et nødråb angående 
Brandbæger (hvilken? Ref.) som menes at være giftig for bier. Kommunen har modtaget en liste 
over bi-planter til Biavlerne. Rådet diskuterede slåning af grøftekanter, som kommer på dagsorde-
nen til næste Grønt Råds møde. 

Fredningsnævnet har sagt god for en naturlegeplads ved Rebild Bakker. 

Fødevare- og miljøminister Eva Kjer Hansen har sendt et brev til kommunerne med besked om, at 
vandløbsregulativerne skal overholdes (hvilket man gør i Rebild Kommune i forvejen). Det formo-

http://udinaturen.naturstyrelsen.dk/udinaturen/
http://projekter.aau.dk/projekter/files/6141031/f%C3%A6llesjorder%20og%20kirkestier.pdf
http://www.dof.dk/fakta-om-fugle/atlas-%20iii
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsliv-for-alle/friluftsliv-i-kommunerne/danmarks-friluftskommune.aspx
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsliv-for-alle/friluftsliv-i-kommunerne/danmarks-friluftskommune.aspx
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des, at der på sigt vil komme øget afvanding, men at det kan komme i konflikt med Naturbeskyttel-
sesloven. 

Vådområdeprojektet Hjeds Sø: VVM-redegørelsen er kommet.  
http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/alle-annonceringer/2015/nov/hjeds-soe-
vaadomraadeprojekt/ Den 9. dec. afholder Naturstyrelsen et offentligt møde om projektet. Med 
henblik på kvælstofrensning skal søen uddybes og arealer skal ekstensiveres. Projektet er til gavn 
for fuglene, men er ret tæt på værdifuld natur. Det er et problem, at vandløbet går gennem søen. 

Rebild Kommune er med i et EU-projekt med genopretning af højmoser (LIFE). Der er valgt nogle 
drænede og bevoksede højmoser i Rold Skov og Lindenborg Skov til genopretning. 
http://raisedbogsindenmark.dk/index.php 

I Natur og Miljø projekteres følgende projekter i 2016: 

 Hegning og afgræsning af to arealer i Støvring Nord 

 Hjælp til afgræsning af kær ved Binderup Å 

 Registrering og inddatering af stier og faciliteter 

 Færdiggørelse/opgradering af stier og faciliteter 

 Plejeplan, Haverslevvej i Gravlev-fredningen 

 Plejeplan/rydninger ved Volbjerg i Gravlev-fredningen 

 Natursti i fredet område i Mastrup syd for Nibevej 

 Skovpleje/rydninger på kommunale arealer 

 Hegninger og adgang, Stenild hede og Borremose 

 Sti ved Tøttrup Bæk 

 Andre ad hoc-projekter 

Der tages forbehold for prioritering og hvad der kan realiseres. 

10. Mødeplan 2016.  

2. marts, 25. maj, 24. august, 23. november. Et møde med TMU må have særskilt placering. Af-
ventes. Der blev foreslået et besøg på Nørlund Savværk, evt. 25. maj. Der blev foreslået et møde 
med Mariagerfjord Kommunes Grønne Råd med emner som Naturpolitik, stier o.a. 

11. Eventuelt. Bjarne Christensen, Lystfiskerne meddelte, at gangbroen over vadestedet i Mastrup 
Bæk svømmer ovenpå vandet. 

 

 

 

 

 

http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/alle-annonceringer/2015/nov/hjeds-soe-vaadomraadeprojekt/
http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/alle-annonceringer/2015/nov/hjeds-soe-vaadomraadeprojekt/
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