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Det Grønne Råd, Rebild Kommune  

Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 15.00-18.30.  

Deltagere: Andreas Bekker, Bjarne Christensen, Sussi Handberg, Troels Horneman, Klaus 
Anker Hansen, Henrik Dalgaard, Sara Tornøe, Niels Moes, Kim Mark, Jørn Otte, Jan Stistrup, 
Søren Risborg, Karen Clausager, Mette Kann-Christiansen (referent).  

Afbud: Leif Lyngsø, Uffe Westerberg. 

Fraværende: Ulrik Lund.  

Mødet startede med en besigtigelse ved vådområdeprojekt ”Simested Å udspring”, hvor 
vandløbsmedarbejder Ivan Holm fortalte og viste projektet frem. Han gav ligeledes en status 
på kommunens andre vådområdeprojekter.  

Referat 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 28. februar 2019. 
1. Godkendt. 

2. Godkendelse af dagsorden 
1. Godkendt 

3. Klima Rebild 2019 – evaluering 
1. Der blev afholdt evalueringsmøde d. 6. maj på Røverstuen. Fire elever fra 

gymnasiets miljøudvalg deltog i evalueringsmødet. Der var generelt positiv 
feedback til dette års Klima Rebild. Nogle af de arrangementer, som fik særlig 
stor ros og deltagelse var åbningsarrangementet på SGY, Byttemarked samt 
Lavbundsarrangementet.  

2. Der arbejdes på at få flere unge med som arrangører af Klima Rebild i fremtiden.  
3. Overvej at få 8. klasser med i stedet for 7. klasser (klimaundervisning kommer 

først 8.-9. klasse).   
4. Kan man få involveret flere politikere i Klima Rebild? Få nogle politikere til at 

være ambassadører for arrangementer/tiltrække ”kunder” fra deres netværk. 
Opfordre til at få involveret politikerne. Hvordan får man klimabetragtningerne 
med fra Klima Rebild til de politiske beslutninger?  Må ikke trækkes ned over 
hovedet på politikerne.  

5. Overvej om det er ved at være tid til at indtænke noget fornyelse i de 
”gamle/klassiske” arrangementer.   

6. Det bør overvejes om kompetencecentret kan være med til at lave ting til Klima 
Rebild.  

7. Overvej hvilke medier der anvendes afhængig af hvilken målgruppe man vil 
ramme.  

8. Mette Kann-Christiansen overtager Saras Tornøes plads i Klima Rebild. 



 

4. Biodiversitetspolitik 
1. Nogle kommuner har lavet biodiversitetspolitik. Hvad gøres der af tanker om det i 

forhold til Rebild Kommune? I Rebild Kommune er der udarbejdet en Natur- og 
Friluftspolitik, som arbejder med biodiversitet i et omfang. Man kan overveje om 
næste handleplan (2020-2021) for Natur- og Friluftspolitik skal have fokus på 
biodiversitet. Overvej at indtænke biodiversitet i forhold til veje og byer. Natursyn 
– flot (velplejet) natur eller god biodiversitet. Skal denne debat rejses overfor 
politikerne? Det opfordret til, at kommunens naturvejleder involveres hvis der skal 
arbejdes videre med biodiversitet i Natur- og Friluftspolitikken. 

5. Urørt skov og adgang 
1. De arealer som staten udlægger som urørt skov har offentligheden fuld adgang til 

– man må gerne flytte fx træer som måtte være til gene for færdslen. Eksempel 
på urørt skov er urskoven i Rold Skov – urørt siden 1992.  

2. Der udtrykkes bekymring for hvad der vil ske med friluftslivet samt 
folkesundheden, hvis store dele af statens skove udlægges som urørt skov idet 
der ikke længere vil være økonomi til at lave rekreative faciliteter mm. 

6. Aftale mellem Dansk Skovforening og DN om naturperler og biodiversitet i 
private skove 

1. I de private skove findes den største artsrigdom, idet de få pct. af de gamle skove 
primært er på private hænder. Se: https://www.dn.dk/nyheder/private-skovejere-og-

naturforening-vil-styrke-biodiversiteten-i-skovene/  
2. DN og de private skovejere vil lave en kortlægning af de private skove – hvordan 

ser artsrigdommen ud? Private skove i Natura 2000 er dog undtaget. Opfordrer til 
statslig kortlægning, budgetoverslag 10.000.000 kr.  

7. Udtagning af lavbundsjorde – opfølgning på Klima Rebild arrangementet den 
10. april 

1. Bred snak omkring udtagning af lavbundsjorde: 
1. Forslag vedrørende at kommunen kan lave en prioritering af alle 

lavbundsområder i forhold til hvilke arealer der først bør udtages,  
2. Man kan arbejde med at udvikle simpelt og økonomisk koncept for 

udtagning af lavbundsarealer – og kompensation  
3. Snak omkring pleje af lavbundsarealer – er det OK, hvis arealerne vokser 

til i pil, eller skal der være krav om pleje af arealerne.  
2. Der følges op på punktet til næste møde i det Grønne Råd efter folketingsvalget. 

 

8. Udviklingsplan for Støvring Ådale – kort status 

Udviklingsplanen for Støvring Ådale blev vedtaget af Byrådet den 25. april. 
Udviklingsplanen kan ses på rebild.dk under Politik > Planer > Udviklingsplan for en 
del af Støvring Ådale. 

Vi skal nu i gang med at lave en rammelokalplan for arealet, som kan lægge til grund 
for byggemodningen af området, og overordnet fastsætte byggefelter og hvor meget 
der kan bygges indenfor byggefelterne. Sideløbende med rammelokalplanen skal der 
laves en designmanual, som fastsætter principper for udbygning og indretning af 
området i forhold til byggeri, friarealer, offentlige rum osv. 
 



Efterfølgende skal byggefelterne etapevis udbydes til salg på baggrund af 
rammelokalplanen og designmanualen. Når der er fundet købere til byggefelterne, 
skal der laves en detaljeret lokalplan for det konkrete byggeri. 

9. Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst 
1. Der er kommet ny direktør for Center Plan, Byg og Vej og Center Natur og Miljø – 

Jytte Gad Lauridsen, der tidligere har været miljøchef i Region Midt. 
2. Rebild Kommune deltager igen i den fælles nordjyske kommune-stand på 

Naturmødet i Hirtshals 
3. Global Goals tour. Info-kampagne om FNs verdensmål kommer til Støvring flere 

lørdage hen over sommeren. Der er udsendt særskilt mail. Meld gerne tilbage 
hvis der er interesse for at være med. 

4. Regionens Råstofplan 2020 er i offentlig høring, og kommunen kigger på at lave 
høringssvar. 

5. Den 22. juni 2019 er der fernisering på kunstudstilling i Rebildcentret og 
bogudgivelse. Det er med de naturkunstnere der i maj/juni 2018 besøgte 
kommunen, og lavede kunstværker http://www.naturkunstnere.dk/ 

6. Mere vild natur i Støvring. En borger fra Støvring har henvendt sig til 
borgmesteren og det grønne råd i forhold til mere vild natur i Støvring, mere 
specifikt i Mastrup-området. Borgmesteren har svaret at det bliver der arbejdet 
med i forbindelse med det aktuelle Mastrup-projekt. 

7. Billede af drikkevandsskilt og sprøjtet mark. Der har været et par 
borgerhenvendelser pga. de nye ”særlig sårbart drikkevandsområde”-skilte og 
tydelig marksprøjtning. Hidtidig mark-drift kan stadig finde sted ovenpå de 
særlige drikkevandsområder. Skiltene er tænkt som oplysning – især hvis der 
sker uheld og udslip. 

8. Giftfri kommune. Man har prøvet det i Rebild, men projektet gik i stå da folk ikke 
ville skrive under på giftfri have. Kan komme på et senere møde. 

 

10. Bordet rundt 
1. Niels Moes: Reklame for åbning af Kildetårnet kl. 14 fredag d. 24/5. Klima Kunst 

fernisering søndag d. 26/5. 
11. Evt. Intet 

Næste møde er d. 28/8. Der vil være besigtigelse af Skindbjerglund, og mødet vil blive afholdt i 
Klænghuset eller på Naturskolen – nærmere info følger. 

 

 


