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Referat fra møde i Det Grønne Råd 21. august 2012 kl. 15 i Skørping 
 
Til stede:  
Randi Stub, Friluftsrådet (formand)  
Sussi Handberg, Danmarks Naturfredningsforening 
Barbara Sejersen, Dansk Ornitologisk Forening 
Pia Bonde, Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune 
Niels Moes, Turistforeningen 
Kim Mark, Jægerne 
Troels Horneman, Nørlundfonden 
Bjarne Christensen, Lystfiskerne (næstformand) 
 
John Mønsted, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune   
Karen Clausager, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune (referent) 
 
Afbud fra: 
Ulrik Lund, Kødkvægforeningen 
Henrik Dalgaard, AgriNord 
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af referat fra 24. april 2012 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Opfølgning på punkter fra forrige møde 
4. Orientering fra Kommune om nyt siden sidst 
5. Kanofolder om Lindenborg Å 
6. Paraplyprojekt Lindenborg Å 
7. Frendrup Skov fredningen 
8. Opfølgning på møde den 12. juni om Vand- og Naturhandleplaner 
9. Medlemsorganisationernes ønsker til Rebild Kommune, denne gang ved DN 
10. Status på arbejdet med en Klima-messe 
11. Fællesseminar om natur- og vandløbsgenopretning arrangeret af FiskeriLAG Midt-Nord 
12. Nyt inspirationskatalog fra Friluftsrådet om planlægning og forvaltning af friluftsliv i 
kommunerne. 
13. Evt., herunder næste møde 
 
Vi startede med en spændende rundvisning i og udenfor Sussis halmhus, hvor hun fortalte om 
byggeprocessen og tankerne bag huset, der er bygget med helt lokale byggematerialer og ud fra 
et ønske om at huset bruger så lidt energi som muligt, både under byggeprocessen og nu i drift. 
 
Randi Stub indledte mødet med at mindes Søren Kjær. Det Grønne Råd sendte en blomst til hans 
begravelse den 15. august 2012. 
 
Ad. 1) Referatet blev godkendt 
 
Ad. 2) Dagsordenen blev godkendt 
 
Ad. 3) Opfølgning fra sidste møde har fået egne nedenstående dagsordenspunkter. 
 
Ad. 4) Orientering fra kommunen: 
• Mastrup. I den sydlige ende af fredningen på kommunalt areal, syd for Nibevej vil der blive 

skovet fyr og plantet løvskov, og der vil blive græsset med får. Det vil ske i løbet af efteråret 
2012. Der vil blive lysnet omkring et hulvejsspor, og blive etableret et sammenhængende sti-
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tracé. 
• Vaseholm-cykelsti. Vejdirektoratet har bevilget 40% af finansieringen til en cykelsti ved 

Vaseholm og ned over Lindenborg Å. På den måde kan Skørping og Støvring få en mere 
direkte cykel-forbindelse der undgår biltrafikken på bla. Buderupholmvej. Cykelstien kommer 
tæt forbi fortidsmindet ved Egholm, og derfor følger museet projektet tæt. 

• Vedligeholdelse af stier. Center Natur og Miljø har i løbet af sommeren fået henvendelser om 
dårlig stand og skiltning af Nordsøstien og stien rundt om Madum Sø. Center Natur og Miljø 
har planlagt et møde med kommunens Driftsafdeling hvor de forskellige stiers vedligeholdelse 
vil blive gennemgået. Det blev bemærket at Hærvejsstien over Lindenborg å også halter lidt på 
vedligeholdelses-siden. Det blev drøftet hvordan man evt. kunne involvere de lokale 
borgere/brugere i stierne og deres vedligeholdelse. Derudover er kommunen i gang med at 
starte et projekt ”Meningsfyldt arbejde” for arbejdsløse der skal i aktivering, og her var der 
måske en mulighed at få løst nogle af sti-vedligholdelsesopgaverne. 

• Kommunen har igen i år lavet meget feltarbejde med flora-registreringer i § 3 beskyttet natur. 
Konsulentfirmaet AmphiConsult har derudover kigget på vandhuller 4 forskellige steder i 
kommunen og fokuseret på padder og bilag IV-arter. Der lader (heldigvis) til at være padder, 
også bilag IV arter, i rigtig mange af vandhullerne. De tre af de fire undersøgte områder er 
allerede økologisk forbindelse pga. vandhullerne, mens det sidste fjerde område vil blive 
nyudpeget som økologisk forbindelse i den kommende kommuneplan. 

• Vådområdeprojekter: De fem kommunale projekter er på forskellige stadier. Ved Torsted Sø og 
Simested Å udspring er de tekniske forundersøgelser slut. Ved Bradstrup Sø er den tekniske 
forundersøgelse næsten færdig. Ved Lindenborg å udspring er den tekniske forundersøgelse i 
gang. Ved Simested å Midt er der ved at blive lavet en realiseringsansøgning. Staten har 
startet tekniske forundersøgelser op på deres tre vådområdeprojekter: Hjeds Sø, Binderup Å 
og Simested Å (fra Hannerup og vestpå). 

• Juelstrup Sø. Naturstyrelsen har hyret Orbicon til at undersøge hvorfor søen kun meget 
langsomt fyldes med vand.  

• Kommuneplan 2013. Der arbejdes på højtryk med Kommuneplan 2013 i forvaltningen. Der 
kommer en offentlighedsfase efter nytår, og her vil det også være oplagt at afholde et 
temamøde om Kommuneplan 2013.  

• Indsatsplanen mod Kæmpe-bjørneklo er nu i gang, og driftsafdelingen, der varetager 
administrationen har sendt en hel del påbud til lodsejere om fjernelse af planterne. 

 
Ad. 5) Brugerrådet ved Lindenborg Å holdt møde i juni måned hvor en kanofolder blev diskuteret. 
Uffe Westerberg lavede et oplæg til folder, som efter redigering blev trykt og lagt i folderkasser 
ved Nybro og givet til kanoudlejerne. Bjarne Christensen kunne fortælle at lystfiskerne ikke er 
tilfredse med kanofolderens formuleringer, idet lystfiskerne mener de er for bløde. Folderen 
minder mere om en reklame for kanosejlads. Lystfiskerne vil ikke være medunderskrivere af 
folderen, men har lavet deres egen folder på deres hjemmeside med mere restriktiv formulering, 
se http://www.lindenborgaa.dk/kanosejlads.html Desuden ønsker lystfiskerne stadig et decideret 
sejlads-regulativ for Lindenborg Å. 
Flertallet i brugerrådet ønskede at holde kanofolderen i mere positive vendinger. Virkningerne af 
kanofolderen vil blive evalueret løbende i brugerrådet.  
Bjarne Christensen kunne supplere med at han har oplevet kanosejlere på afveje. De opholdt sig 
på privat ejendom, og havde ingen anelse om hvor de var. 
Det Grønne Råd opfordrede til at diskussioner og erfaringer vedr. kanosejladsen samles op i 
brugerrådet. Derudover var der flertals-opbakning til at Det Grønne Råd står som 
medunderskriver af folderen. 
 
Ad. 6) Pia Bonde præsenterede de delprojekter der er blevet samlet i en stor fælles ansøgning om 
midler til realisering. Del-projekterne varierer meget i størrelse og indhold, men har alle en 
tilknytning til Lindenborg Å som fællesnævner. Nogle af projekterne befinder sig i Aalborg 
Kommune. I Rebild Kommune er det bla.: faciliteter ved Klepholm, Buderup Bro og Haals Bro, 
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cykelstien ved Vaseholm, adgang til Blåhøl og naturportalen ved Thingbæk Kalkminer. 
 
Ad. 7) Frendrup Skov fredningen. Taksationskommissionen har afgjort at frednings-erstatningen 
skal forhøjes lidt for de to lodsejere der har klaget. Nu skal der laves sti, skilt og p-plads og på 
den måde åbnes op for offentlighedens adgang.  
 
Ad. 8) Der var høringsfrist på handleplanerne den 20. august, og der er ikke kommet mange 
bemærkninger. Forvaltningen skal nu se de indkomne bemærkninger igennem, og der skal politisk 
tages stilling til om der så skal ændres i handleplanerne på den baggrund. Handleplanerne skal 
være endelig vedtaget senest december 2012. 
 
Ad. 9) Sussi Handberg fortalte om DNs arbejdsområder med fredninger, naturprojekter, 
høringspart på planlægning og konkrete sager, især husdyrsager. DN ser det som et problem at 
der er meget lidt vild natur tilbage i Danmark og det giver ofte sammenstød med landbruget. DN 
ser især kvælstof som den helt store synder i forhold til tilbagegangen i biodiversitet. DN er gået i 
gang med at præmiere Evighedstræer, se http://dn.dk/kram  Hos Sussi bliver hendes 
bøgepurkerudnævnt til Evighedstræer tirsdag den 4. september kl. 16, med deltagelse af DN 
præsident og borgmester. Alle er velkomne. 
Lokalt har DN-Rebild fået tradition for både et årligt møde med forvaltning og med politikere, hvor 
aktuelle emner bliver vendt. Der bliver arrangereret lokale natur-ture, og DN anser det for meget 
vigtigt at være med i Det Grønne Råd. Fremover bliver DNs fokus – både nationalt og lokalt – 
meget på klimaproblemer og deres løsninger.  
 
Ad. 10) Der bliver afholdt et Klima-messemøde torsdag den 23. august. Deltagerne bliver Gert 
Fischer og Bertil Mortensen fra TMU, Lene Aalestrup fra KFU, Randi Stub og Sussi Handberg fra 
Det Grønne Råd samt Bo Lodbjerg og Karen Clausager fra Center Natur og Miljø. Sussi Handberg 
kunne fortælle deprimerende nyt fra Grønland mht. hastigheden af afsmeltningen af is fra polerne. 
Så det er på høje tid at få sat klimaet helt øverst på dagsordenen. Det Grønne råd anbefaler at 
kommunen afsætter en hel eller halv medarbejder til arbejdet med en Klima-messe, da det ikke er 
et arbejde der kan/skal løftes af frivillige kræfter. (referat fra Klima-messemødet er vedhæftet) 
 
Ad. 11) Det Grønne Råd vil gerne være med til et fællesseminar om natur- og 
vandløbsgenopretning. Karen melder tilbage til FiskeriLAG. 
 
Ad. 12) Friluftsrådet har lavet et inspirationskatalog om planlægning og forvaltning af friluftsliv i 
kommunerne, hvor der bla. er et eksempel fra Rebild Kommune – Nysum Fritidspark. Se mere på: 
http://www.friluftsraadet.dk/media/414837/inspiration_til_friluftsplanl_gning__endelige_udgave_.
pdf  
 
Ad. 13)  

• Niels Moes undrer sig over at asfalteringen af dele af Røde Møllevej ikke har været i høring. 
 

• Bjarne Christensen informerede om at DTU Aqua vil foretage undervandsfotografering fra 
Buderup Bro til Klepholm, da der er problemer med at fange ørreder på strækningen.  

 
• Næste møde bliver 20. november 2012 (muligvis på Skillingbro med fremvisning af 

fiskegydebanker – nærmere info følger). 
  

 
 
STOR tak til Sussi for hyggeligt husly og fantastisk forplejning. 


