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Referat fra møde i Det Grønne Råd torsdag den 22. august 2013. 

Tilstede:  
Niels Moes, Turistforeningen 
Randi Stub, Friluftsrådet (formand) 
Henrik Dalgaard, AgriNord 
Leif Lyngsøe, Naturstyrelsen 
Kim Mark, Jægerne 
Bjarne Christensen, Lystfiskerne (næstformand) 
Sussi Handberg, Danmarks Naturfredningsforening 
Henrik Thorlacius-Ussing, Lindenborg Gods, de private skovejere 

John Mønsted, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune 
Karen Clausager, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune (referent) 

Fraværende med afbud: 
Pia Bonde, Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune 
Barbara Sejersen, Dansk Ornitologisk Forening 

Fraværende uden afbud: 
Ulrik Lund, Kødkvægforeningen 

Mødet startede med en rundtur ved Højris Mølle, der ejes af Danmarks Naturfond. På arealerne 
er der flere planer, bla. i forbindelse med vandplanerne, hvor man påtænker at fjerne en del af 
den spærring som den opstemmede møllesø udgør. Møllen har ikke fået sit vand fra Sønderup 
Å, men fra det trykvand der kommer ud af skrænterne omkring møllen. Derudover er der 
planer om at opgradere den eksisterende lejrplads i forbindelse med Hærvejsprojektet op 
gennem Nordjylland, og Danmarks Naturfond håber også på sigt at kunne finde midler til en 
renovering af selve møllehuset, så det kan bruges til formidling. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 23. april 2013. 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Opfølgning på punkter fra forrige møde 
4. Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst 
5. Status på Klima-projektet (Sussi). 
6. Friluftsrådet og deres arbejde (Randi) 
7. Rebild Natur- og Miljøpris, opfølgning og evaluering. 
8. Evt. 

 

Ad. 1) Godkendt 

Ad. 2) Godkendt 

Ad. 3) Deltagerne fra turen til Villestrup Å den 15. maj, med FiskeriLAGen som arrangør, 
var tilfredse med et godt arrangement. 
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Ad. 4) 

a. Kommuneplan 2013 blev vedtaget lige før sommerferien. 
b. Klepholm. Der er kommet penge til at lave faciliteter. Ca. 430.000,- John 

indkalder til brugergruppemøde. 
c. Grøn Vækst-midler til Lindenborg Å og Mastrup stier. Der er søgt 1,2 mio.  
d. Vaseholm-stien bliver til noget. Det bliver kun en cykel-sti, og ikke ride/køresti. 
e. Frendrup-skov bliver indviet 8. september 2013. Gert Fischer klipper snoren 

sammen med DN og Gert Rubæk og Søren Risborg medvirker.  
f. Borremose og Frendrup Nihøje har fået penge fra Kulturstyrelsen til at blive sat i 

stand. Der bliver indvielse til efterårsferien. 
g. Kæmpe-bjørneklo-bekæmpelsen kører. Men kommunens udgifter til 

bekæmpelse på egne arealer stiger meget, og besværliggøres af at Kæmpe-
bjørnekloen står nogle meget utilgængelige steder. 

h. Klimatilpasningsplan. Rebild Kommune skal have et forslag klar inden årets 
udgang. Planen bliver især møntet på bebyggede arealer og infrastruktur. 

i. Vådområder: Nu er der givet tilsagn til realisering til Simested å udspring og 
Torsted Sø. Der er realiseringsansøgninger inde på de andre projekter, bortset 
fra Lerkenfeld Å hvor der er gang i de tekniske forundersøgelser.  

j. Forespørgsel om Vindmøller ved Ll. Brøndum/Lille Vildmose. Kommunen har ikke 
hørt noget, men området er udlagt som større uforstyrret landskab i 
Kommuneplanen, hvor vindmøller bør undgås.  

k. Vandplanprojekter: Fjernelse af spærringer i vandløb, bla. ved Røde Mølle og 
Mastrup Bæk. Der er i alt søgt om penge til 13-14 projekter. 

l. Kirkeuglen i Himmerland. Projektet kører videre, men kæmper mod hårde odds, 
der er stadig meget få ugler, og endnu en hård vinter vil gøre det endnu 
vanskeligere.   

m. Rebild Kommunes nye hjemmeside går i luften den 2. september 2013. 
n. Natura 2000-handleplaner. Der er bla. gang i projekteringen af et LIFE-projekt 

til genskabelse af højmoser i skov, og der bliver snakket med lodsejere. 
 
Herefter fulgte en spontan snak om problemer med hærværk ved toiletter ved 
Madum Sø, og problemer med mountain-bikere i Rold Skov, der har svært ved 
at kende forskel på privat og offentlig skov, og som derfor kører ulovligt i de 
private skove (udenfor stier og efter mørkets frembrud). I statsskoven er 
problemet at mountain-bikere cykler over det hele, og der derfor opstår 
konflikter med andre skovgæster. 
 

Ad. 5) Sussi gjorde status på processen med Klima 14:14 (som bliver navnet) Der holdes 
styregruppemøde den 23. august. Sussis oplæg vedhæftes dette referat (og liegledes referatet 
fra Klima-styregruppemødet den 23. august). Processen skydes i gang i Blenstruphallen den 
26. september og kører frem til og med uge 14 2014.  

Ad. 6) Randi Stub fortalte om Friluftsrådets arbejde. Friluftsrådet blev oprettet i 1945 og 
tæller i dag 95 medlemsorganisationer der alle har interesse for friluftsliv på den ene eller 
anden måde. Friluftsrådet har 15 kredse rundt om i landet, og Randi sidder i bestyrelsen for 
Himmerlandskredsen. Friluftsrådet diskuterer bredt tilstanden og udviklingen indenfor natur og 
friluftsliv i Danmark. De danske nationalparker, naturvejleder-uddannelsen, blå flag og grønt 
flag er alle udsprunget af Friluftsrådet, og nyeste skud på stammen er oprettelsen af 
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”naturparker”. I Himmerlandskredsen arbejdes der særligt med stier og med Lille Vildmose, og 
der arbejdes også for at udbrede kendskabet til Højriis Mølle. 

Ad. 7) Nu har Rebild Natur- og Miljøpris kørt i tre år, og det har været lidt sløjt med 
indstillinger til prismodtagere, men det er dog hvert år lykkedes at finde gode modtagere, og 
der er lavet gode historier til pressen. Prisen bør dog overvejes i forhold til formidling, 
overrækkelse osv. Rådet tilsluttede sig at prisen i 2014 gives til den skoleklasse el. der laver 
det bedste klima-projekt i forbindelse med Klima 14:14. Men når vi når til 2015 skal vi ny-
tænke prisen.  

Ad. 8)   

• Henrik Dalgaard kunne oplyse at AgriNord presser på for at få ændret regulativet for 
Simested Å, da det efter deres mening ikke fungerer efter hensigten, med 
oversvømmede arealer til følge. Sagen behandles i TMU i september. 

• Næste møde flyttes til 12. november 2013 pga. Kommunalvalget.  
 
 
 


