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Referat fra møde i Det Grønne Råd tirsdag den 20. november 2012 i Støvring
Til stede:
Randi Stub, Friluftsrådet (formand)
Bjarne Christensen, Lystfiskerne (næstformand)
Troels Horneman, Nørlundfonden, de private skovejere
Henrik Dalgaard, Agrinord
Kim Mark, Jægerne
Leif Lyngsø, Naturstyrelsen
Barbara Sejersen, Dansk Ornitologisk Forening
Sussi Handberg, Danmarks Naturfredningsforening
John Mønsted, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune
Karen Clausager, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune (referent)
Afbud fra:
Pia Bonde, Center Kultur og fritid, Rebild Kommune
Niels Moes, Turistforeningen
Fraværende:
Ulrik Lund, Kødkvægforeningen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af referat fra mødet den 21. august 2012.
Godkendelse af dagsorden
Opfølgning på punkter fra forrige møde
Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst
Ansøgning fra Haverslev Borgerforening mfl. (ansøgning vedlagt)
Medlemmernes ønsker til kommunen, denne gang ved de private skovejere (Troels
Horneman)
7. Nyt fra ” Klima-Fronten” (Sussi Handberg)
8. Status på diverse projekter og ansøgninger (Pia Bonde)
9. Mødekalender for 2013. Følgende datoer foreslås: 6. februar 2013, 23. april 2013, 22.
august 2013 og 19. november 2013.
10. Evt., herunder næste møde
Formanden bød velkommen til Leif Lyngsø fra Naturstyrelsen Himmerland, som er
Naturstyrelsens nye repræsentant i rådet.
Ad. 1) Referatet blev godkendt.
Ad. 2) Dagsordenen blev godkendt
Ad. 3) Se nedenstående punkter
Ad. 4) Orientering fra kommunen:
• Kommuneplan 2013 er godt på vej. Den kommer i offentlig høring fra den 8. februar og
8 uger frem til 5. april 2013. Der bliver ikke givet individuel besked til lodsejere hvis der
sker ændringer af udpegninger på deres jord, så derfor skal man som lodsejer selv
holde øje med kommuneplanen når den kommer i høring.
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•

Handleplaner for vand og natur er ved at blive godkendt i det politiske system, og skal
endelig godkendes af byrådet i december. Planerne skal derefter implementeres i 2013,
2014 og 2015. Vandløbsfolkene er i gang med at søge penge til tekniske
forundersøgelser til fjernelse af spærringer i flere vandløb: Stenild Bro, Volstrup, Røde
Mølle, Tøttrup Bæk, Rebstrup, Mastrup Bæk (i uprioriteret rækkefølge).

•

Vådområdeprojekter er godt i gang flere steder. Opdateret information kan findes på
Limfjordsrådets hjemmeside: http://www.limfjordsraadet.dk/NVådområder.aspx?ID=87 Herudover har staten igangsat forundersøgelser til tre
vådområdeprojekter i Rebild Kommune ved hhv. Simested Å, Binderup Å og Hjeds Sø.

•

Juelstrup Sø: Leif lyngsø kunne fortælle at man har lavet pejleboringer af det
sekundære grundvandsspejl, og det ser ud til at dette ligger lavere end søen, hvilket
ikke er godt i forhold til søens vandstand som stadig er meget lav. Der er etableret
hundeskov derude (som også kan ses fra luften), og der er plantet oplevelsesskov med
forskellige træer og buske. Der skal bygges bålhus med halvtag og toilet og depot
(økobase) i den anden ende. Stierne er lavet, men skal nu afmærkes og der skal laves
kort.

•

På Klepholm afventes tilsagn om støtte til planlagte faciliteter, bålhytte, primitiv
lejrplads og forbedrede forhold til kano-ophaling mm.

•

I Frendrup Skov-fredningen er der iværksat etablering af P-plads, rydning og
afmærkning af sti rundt i skoven.

•

Naturstyrelsens § 3 service-eftersyn er kommet til Rebild Kommune og går i gang nu
med luftfototolkningen og derefter feltarbejde i forår 2013.

•

Vaseholm-cykelsti-projektet afventer pt. hvad Kulturstyrelsen siger til projektet. Der er
lidt flere historiske/arkæologiske hensyn at tage end først antaget.

•

Buderupholm Dambrug er stadig til salg, og ejerne har opretholdt produktionsretten.
Kommunen følger situation og muligheder tæt.

•

Resultaterne af AmphiConsults padde-undersøgelse i forår og sommer 2012 bliver nu
omsat i et brev til de berørte lodsejere, samt en pressemeddelelse og nyhed på
kommunens hjemmeside.

•

Regnvandsbassiner. Kommunen er involveret i flere projekter om regnvandsbassiner,
hvor det er Rebild Forsyning der står som bygherre, bla. i Haverslev, Øster Hornum,
Støvring ådale og Skørping. Det tilstræbes at udformningen bliver ”naturlig” og får en
naturværdi selvom det er et teknisk anlæg. Friluftsrådet har lavet et inspirationskatalog
om regnvandsbassiner (vedhæftes referatet).

•

Rebild Kommune har ansat en geograf der bla. skal lave en landskabsanalyse af
kommunen efter Miljøministeriets landskabskaraktermetode. Denne skal bla. bruges til
Kommuneplan 2017 og til sagsbehandling mm. Der er ansat to nye medarbejdere i
grundvandsgruppen der skal arbejde med indsatsplanlægning for drikkevand,
indvindingstilladelser, tilsyn med vandværker mm.

•

Naturstyrelsen arbejder med et nyt projekt om driftsoptimering ifbm naturpleje. Rebild
Kommune håber at blive en af pilotprojekt-kommunerne. Der vil bla. blive set på

Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon: 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Center Natur og Miljø
30. november 2012
07/1761

optimering af støtteordninger, udvikling af egnede maskiner til høslæt på vanskelige
arealer og opsamling af materiale til forarbejdning af biomasse.
Ad. 5) Rådet synes godt om projektet fra Haverslev om en udendørs fitness-bane, men har
ikke umiddelbart penge at støtte med. Randi Stub skriver en anbefaling/støtteerklæring fra Det
Grønne Råd. Vi prøver at få Pia Bonde til at se om der er andre mere oplagte (kommunale)
kasser der kan støtte projektet.
Ad. 6) Troels Horneman fortalte om Nørlund og dens historie. Da det meste er skov og Natura
2000 er det primært Naturstyrelsen som myndighed mere end kommunen man har kontakt
med.
Nørlund Skovs historie går tilbage til 1600-tallet, og har gennem tiden hørt under forskellige
større godser. Flemming Juncker (Junckers gulve) har bla. været i skoven i 1920’erne. I dag
ejes Nørlund Skov af Nørlundfonden, der udlodder overskud til alment velgørende formål,
primært sygdomsbekæmpelse. De seneste år har især savværksindustrien været i krise, og
der har derfor desværre ikke været et overskud at dele ud af. Der er en del kronvildt i skoven,
og det giver – udover en god jagt – også en del problemer med vildtskader på
omkringliggende marker. Nørlund Skov er også godt besøgt af tobenede skovgæster, og har en
fint netværk af afmærkede, navngivne stier.
Ad. 7) Nyt fra Klima-fronten. Sussi Handberg har snakket med Klima- og Energiministeriet om
strategiske midler til bla. at kunne lave klima-aktiviteter for. Desværre kom de ikke på
finansloven i år, så det bliver først udmøntet i 2014. Sussi har også snakket med Aalborg
Universitet ved professor Lone Kørnøv og Marianne Bender, bestyrelsesformand for Vedvarende
Energi. Alle er meget positive, og Sussi skal have møder her i starten af december. Det kunne
være smart hvis flere kommuner gik sammen (fx Mariagerfjord og Vesthimmerland), og det er
meget positivt at universitetet gerne vil være med, da det forhåbentlig vil øge
finansieringsmulighederne. Tidshorisontmæssigt skydes klimamessen til 2014. Sussi
koordinerer med Bo Lodbjerg.
Sussi kunne også oplyse, at Rebild Kommune ikke lever op til sine forpligtelser i forhold til
klimakommune- aftalen og grønne regnskaber. Kommunen risikerer at blive slettet fra listen
over Klimakommuner. Center Plan, Byg og Vej har forelagt oplysningerne svaret at
klimakommuneaftale og grønne regnskaber ikke er opgivet, men forpligtelserne har været
under pres pga. personalemæssige omstændigheder. Pr. 1. december 2012 er ansat en ny
klimamedarbejder.
Ad. 8) Pia Bonde var desværre forhindret i at deltage i mødet, men en orientering givet til
Kultur- og fritidsudvalget på deres seneste øde blev runddelt (vedhæftes også dette referat).
Her ses en oversigt over de forskellige projekter der er søgt penge til gennem ”Grøn vækst”
bla. adgang og formidling af oplevelsesmuligheder ved Lindenborg Å.
Randi Stub oplyste at der stadig er gang i kløversti-projektet i Skørping.
Ad. 9 og 10) Følgende mødedatoer foreslås for 2013:
Onsdag 6. februar 2013 (Skillingbro)
Tirsdag 23. april 2013 (NST Himmerland)
Torsdag den 22. august 2013
Tirsdag 19. november 2012
Efter nytår overtages repræsentationen af de private skovejere til Lindenborg
Gods A/S.
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