Center Natur og Miljø
J.nr. 01.00.00-P35-1-18
6. december 2018 MECH/KECL

Referat fra møde i Det Grønne Råd torsdag den 22. november 2018 kl. 15.00-18.00
Deltagere:
Randi Stub (formand) - Friluftsrådet
Bjarne Christensen – lystfiskerne
Sussi Handberg – Danmarks Naturfredningsforening (DN)
Henrik Thorlacius-Ussing – de private skovejere
Susanne Munk – Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
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Fraværende:
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Dagsorden
1. Godkendelse af referaterne fra mødet den 30. august 2018 og mødet den 26. september
2018.
Sussi, DN: På fællesmødet med TMU blev der efterspurgt et fællesmøde/ekskusion med
fokus på skov. Er der sket noget med dette? Sidenhen har Leif, NST sendt en invitation
til TMU, men der har ikke været respons på dette. Det bliver besluttet, at Claus gentager
invitationen til kommende TMU-møde i december. Leif tilføjer, at de er villige til at
skræddersy et program specielt for TMU.
Sussi opfordrer TMU til at bruge det Grønne Råd som en ressource fremadrettet.
Referater fra de to seneste møder er godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

3. Indsigelse mod at kommunen har besluttet at trække sig ud af samarbejdet om Rold Skov
Natur- og Kulturcenter
Med den vedtagne budgetaftale har der været en rammebesparelse på 3,5 mio. kr.
Direktionen har haft til opgave at skulle udmønte denne besparelse – det er bl.a. gjort
gennem opsigelse af samarbejdet med Rold Skov Natur og -Kulturcenter samt ved en
besparelse i CNM’s budget på 500.000 kr. Det samarbejde og arbejde der forgår i Rold
Skov Natur skal fremadrettet løftes af Center Natur og Miljø samt Center Sundhed,
Kultur og Fritid.
Leif, NST kritiserer processen omkring udtrædelsen af samarbejdet. Der er en
samarbejdsaftale, men der har ikke været nogen indledende dialog inden beslutningen
fra Rebild Kommunes side. Nu forsøger man at samle noget dialog.
Der udtrykkes bekymring for det fremtidige samarbejde – vil en masse gode
produkter/initiativer mm. blive tabt på gulvet? Indtil i dag har der været løftet en stor
opgave ved tæt samarbejde, men vil man kunne gøre det i fremtiden? En konkretisering
af hvad der skal ske i det fremtidige samarbejde savnes fra Rebild Kommune.
Økonomiudvalget har fået en orientering om konsekvenserne for besparelserne.
Umiddelbart bliver det ikke løftet til Byrådet.
Medlemmerne af det Grønne Råd er enige i, at det er vigtigt at gøre politikerne klar over
hvilke konsekvenser det opsagte samarbejde har. De andre aktører i samarbejdet har
haft snak med kommunaldirektør og borgmester.
Claus, CNM: udtrykker, at Rebild Kommune vil gøre alt, hvad de kan for at løfte opgaven
fremadrettet.
Medlemmerne af det Grønne Råd bakker op om, at der skal laves en indsigelse rettet
mod politikerne. På baggrund af det Grønne Råds snak om emnet, laver Randi,
Friluftsrådet, et udkast og rundsender det til alle. Uffe Westerberg og Claus, CNM deltog
ikke i snakken vedr. indsigelsen.

4. Status på KlimaRebild. Fokus på skovbrug – landbrug – flere skove – vådområder.
Sussi, DN: KlimaRebild er midt i opstartsprocessen. Der var møde i
planlægningsgruppen d. 21/11.
Det er rigtig godt, at hele energiområdet er kommet med på en mere aktiv måde i Klima
Rebild – energiområdet er en væsentlig aktør, for at kunne reducere CO2.
I forhold til det grønne område – landbruget (både de økologiske og de konventionelle)
er med i KlimaRebild. Fokus på lavbundsprojekter. Der arbejdes på et bedriftsbesøg på
et økologisk landbrug, som skal have udarbejdet en klimahandlingsplan.
Skovene: Snak om urørt skov og biodiversitetsskov. Fokus på træ som byggemateriale:
hvordan kan man få de fossile brændsler ud af byggematerialerne/byggeprocessen?
Hvad er kommunens tilgang til lokalplaner – kan man stille krav om noget der? Snak om
mulighed for besøg på Arden Savværk (Sussi og Henrik snakker videre om dette).
Skolerne og børnehaverne er også godt med.

5. Opfølgning på fællesmødet med Vesthimmerlands grønne råd. Har mødet sat tanker i
gang? Snak om Højris Mølle.
Grejbank: God ide, men den bliver lagt på hylden, indtil der måtte komme specifikke
ønsker på det fra borgergrupper eller lignende.
Borremose: Der er lidt snak på tværs af kommunerne. Mange lodsejere i området. På
sigt kunne det være interessant, at få åbnet området op for offentligheden.
Vandløb: Godt samarbejde i grænsevandløbene. Fokus fra Rebild Kommune i forhold til
at forhindre spredning af kæmpe bjørneklo.
Højris Mølle: Friluftsrådet har været til borgmestermøde. Friluftsrådet støttede op om
Højris Mølle, men det vækkede ikke meget genklang. For at der kan ske noget med
Højris Mølle, så kræver det, at naturfonden vil noget med møllen – hvilken funktion skal
den have fremadrettet. I forbindelse med Hærvejen kigges der på Højris Mølle. Hvordan
kan man opgradere området? Der skal laves rundture ud fra Højris Mølle. DN Rebild vil
gerne have en afklaring fra naturfonden angående, hvad der skal ske i området. DN
Rebild og DN Vesthimmerland mødes to gange årligt og holder stierne åbne for at man
kan komme rundt i området.
6. Screening af Kulturmiljøer i Rebild Kommune.
Rebild Kommune har modtaget den endelige screeningsrapport med 40 kulturmiljøer,
udarbejdet af Arkitektskolen i Aarhus. Screeningerne er en del af et forskningsprojekt,
som Arkitektskolen laver i samarbejde med Real Dania. Screeningen er foregået
henover sommeren 2018, og den giver overblik over kulturmiljøernes værdier,
egenskaber samt udviklingspotentialer. Fem af de fyrre kulturmiljøer er udvalgt til en
mere omfangsrig beskrivelse, som også fremgår af screeningsrapporten. Forvaltningen
vil fremadrettet overveje, hvordan materialet skal anvendes og arbejdes videre med fx i
kommende kommuneplan.
Rapporten vil blive offentliggjort efter TMU-møde i starten af december.
7. Status på handleplan ifht. Natur- og Friluftspolitikken
Ådalene: Rebild Kommune deltager i LIFE IP projekt, har udvidet indsatsområde for
kæmpe bjørneklo i Skibsted Ådal, registreret §3 i Binderup Ådal, i mobilappen ”TIP
Rebild” kan man indberette invasive arter, og der er planer om at udvide appen med
flere arter.
Kommunale arealer og fredninger: Plejeplan ved Haverslevvej er under udarbejdelse, på
de kommunale arealer ved Hornum Sø skal en shelter udskiftes, fokus på pleje af
Bakkegøgeurt og Fruesko, der skal laves et eftersyn af Horsdalen, fokus på de
kommunale arealer ved Rørbæk (det bliver forslået, at der bliver lavet et lekursus,
således de lokale selv kan pleje området på sigt – naturvejlederen kan evt. hjælpe med
at stable det på benene).
Bynær natur: Lokale er i gang med at forbedre stien ved Suldrup Sø. Derudover er der
fokus på hvor der mangler at blive formidlet stier (fx i Nørager og Bælum).
Borgerinddragelse og formidling: Der arbejdes på en udvidelse af stiappen (både stier og
faciliteter). Det foreslås at appen skal formidle mere om, hvad der opleves i området/på
stien. I fremtiden skal man have fat i landsbyerne, for at finde ud af, om de nogle stier
der skal med i appen (kun fokus på stier med lodsejeraftaler)

8. Rebild Natur- og Miljøpris
1. Der er kommet fem gode indstillinger til prismodtagere. Det bliver daginstitutionerne
Tuen og Kløvermarken i Haverslev og Ravnkilde der får prisen, og den bliver overrakt
ved et forældre/julearrangement den 6. december.
9. Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst
1. Det bestræbes, at der udarbejdes en klimahandleplan for Rebild Kommune med fokus
på CO2 i løbet af 2019. Derudover skal der kigges på placeringsmuligheder for
solcelleparker i det næste år.
10. Bordet rundt
1. Friluftsrådet: I forbindelse med en friluftskonference blev forskellige punkter bragt op til
snak med borgmestrene. Opfordring fra formanden i Friluftsrådet - Rebild Kommune skal
blive bedre til at ansøge om Tips- og Lottomidler. Derudover har foreningen fokus på at
passe på de stier og veje vi har.
11. Mødekalender for 2019 – herunder en opfølgning på forretningsordenen
1. Forretningsordenen sendes ud med referatet – på første møde i det nye år tages
forretningsordenen op til revision ligesom rådets arbejde evalueres. Randi Stub ønsker
at træde tilbage som formand – hun har været formand siden 2010 – og der skal derfor
også afholdes formandsvalg,
2. Forslag til mødekalender:
28. februar (på Skillingbro)
21. maj (med besigtigelse i Skindbjerglund og møde i Vedstedskovhus eller naturskolen)
28. august
28. november
12. Evt.
I det nye år deltager Nørlund i stedet for Lindenborg, som repræsentant for de private skovejere.

