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Referat fra møde i Det Grønne Råd tirsdag den 23. april 2013 hos
Naturstyrelsen Himmerland
Til stede:
Randi Stub, Friluftsrådet (formand)
Bjarne Christensen, Lystfiskerne (næstformand)
Kim Mark, Jægerne
Leif Lyngsø, Naturstyrelsen
Pia Bonde, Center Kultur og Fritid, Rebild kommune
Niels Moes, Turistforeningen
Barbara Sejersen, Dansk Ornitologisk Forening
John Mønsted, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune
Karen Clausager, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune (referent)
Afbud fra:
Henrik Thorlacius-Ussing, Lindenborg Gods, de private skovejere
Ulrik Lund, Kødkvægforeningen
Henrik Dalgaard, AgriNord
Sussi Handberg, Danmarks Naturfredningsforening

Mødet blev startet med et oplæg ved Leif Lyngsø og skovrider Bendt Egede Andersen om
Naturstyrelsens forestående arbejde med at udarbejde nye driftsplaner. I de kommende
driftsplaner vil der inden for friluftsliv blive arbejdet med tre forskellige zoner: En Stillezone,
hvor større arrangementer/øvelser som udgangspunkt ikke tillades, en Facilitetszone hvor
faciliteter prioriteres, og endelig en Friluftszone, hvor arrangementer/øvelser tillades men hvor
faciliteterne ikke prioriteres højest.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra mødet den 6. februar 2013.
2. Godkendelse af dagsorden
3. Opfølgning på punkter fra forrige møde
4. Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst
5. Status på Klima-messen
6. Status på Kommuneplan 2013
7. Status på diverse projekter og ansøgninger
8. Rebild Natur- og Miljøpris 2013
9. Seminar om naturgenopretning den 15. maj 2013
10. Friluftskommune 2013
11. Miljøstyrelsens pulje til Grønne Ildsjæle
12. Evt.

Ad. 1) Referatet blev godkendt.
Ad. 2) Dagsordenen blev godkendt
Ad. 3) Se nedenstående punkter
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Ad. 4) Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst:
• Frendrup Skov: Indvielsen udskydes til efteråret/september, så faciliteterne med sti
osv. kan nå at komme på plads. Derudover er det håbet at man også kan nå at se nogle
af de svampe som i sin tid gav anledning til fredningssagen.
• Klepholm: Der er kommet tilsagn på alle ansøgningerne om penge, men pt. afventes at
diverse tilladelser og dispensationer behandles og kommer i hus. Det forventes at
bruger-rådet bliver indkaldt til møde, når formaliteterne er på plads.
• Vaseholm-cykelsti: Nu er tilladelserne på plads og Nordjyllands Historiske Museum
havde ingen indsigelser. Der har været lodsejermøde med TMU og forvaltningen, hvor
stemningen ikke var så positiv. TMU har derfor besigtiget en alternativ sti-føring som en
lodsejer pegede på, men denne er ikke helt så god som den oprindelig foreslåede, og
der holdes fast i projektet, der nu kommer i udbud. Randi Stub kunne tilføje at hun og
andre hestefolk er i gang med en underskriftsindsamling til forvaltningen for at få
udvidet stien så den også kan benyttes af heste og hestevogne.
• Natura 2000: Den 1. maj er der ansøgningsfrist for private der vil søge tilskud til
rydning og hegning til græsning i Natura 2000 områder. Rebild Kommune har ikke i år
fået ressourcer til at være opsøgende i forhold til lodsejerne, og til at hjælpe med
ansøgningsmaterialet. I budgettet for 2014 vil der blive arbejdet på at få afsat
ressourcer til at være opsøgende i forhold til Natur 2000 indsatsen.
Ad. 5) Klima-messe-gruppen har holdt møde den 22. april. Gruppen består nu af: Randi Stub
og Sussi Handberg fra Det Grønne Råd, Bo Lodbjerg fra Center Natur og Miljø, Claus Holm fra
Center Kultur og Fritid, Ulrik Andersen fra Center Børn og Unge, Susanne Vonsild fra
Erhvervsrådet og Lars Peter Schou fra Direktionen. Der arbejdes mod at afvikle
arrangement(er) i foråret 2014 og at især skolerne inddrages i arbejdet, hvor faglærerne
opfordres til at lave klima-projekter. Virksomheder der arbejder med klima på den ene eller
anden måde vil også blive søgt draget ind i arbejdet. Måske kan kommunens Energi-forum
revitaliseres?
Af de 100.000 kroner Byrådet har afsat til klima-arbejdet vil de ca. 50% gå til en tovholder
indenfor forvaltningen.
Ad. 6) Høringsfasen til Kommuneplan 2013 er nu slut, og der har været afholdt borgermøder i
hhv. Skørping og Haverslev. Der er kommet 30-40 indsigelser, som vil blive opsummeret i en
hvidbog. Byrådet skal holde temamøde om Kommuneplan 2013 den 30. maj.
Ad. 7) Pia Bonde kunne berette at rigtig mange af ansøgningerne pt. ligger strandede hos
NaturErhvervstyrelsen og vi afventer svar.
Den 24. april afholdes afsluttende Landdistrikts-konference for alle ildsjælene med små 100
tilmeldte. Der bliver lavet en DVD med opsamling fra de forgangne 2 års arbejde, som kan
bruges til inspiration for andre ildsjæle over hele landet.
Randi Stub fortalte om at man har sonderet terrænet i forhold til at få fjernet et faldefærdigt
hus i Rebild Bakker (ejet af Rebild-selskabet), og evt. erstatte det med en anden
bygning/bålhytte eller lignende til rekreative almene formål. Der vil være nogle forhold
omkring fredning mm. der skal undersøges. Foreløbig står Uffe Westerberg for at kalde
interessenter sammen.
John Mønsted kunne fortælle at Hegningsnetværket gennem et engfugle-projekt har fået
midler til at hegne 45 ha ved Hyldal Mølle ved Sønderup å. Derudover er kommunen gået
sammen med flere andre jyske kommuner om opstart på en LIFE-projektansøgning om
højmose-genopretning. Før opstartsmødet til efteråret skal Rebild Kommune have snakket med
de involverede lodsejere, bla. Nørlund, Lindenborg og Naturstyrelsen, og der skal udarbejdes
konsekvenskort.
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Ad. 8) Der er pt. ikke kommet en eneste indstilling til prismodtager. Der kommer en nyhed på
kommunens hjemmeside og en pressemeddelelse for at supplere den annonce der allerede har
været i lokalaviserne. Kim Mark og Randi Stub meldte sig til at sidde i priskomitéen. TMU
udpeger deres medlemmer til priskomitéen på deres næste møde. Der er frist for indstillinger
den 21. maj, og prisen planlægges overrakt ved indvielsen af Juelstrup Sø lørdag den 8. juni.
Ad. 9) Der er 5 tilmeldte fra Rebild Kommune til arrangementet den 15. maj, og det kan
stadig lige nås, hvis man ønsker at melde sig til.
Ad. 10) Pia Bonde sender materialet om årets friluftskommune videre til lærere og
naturvejledere, da temaet i år er natur- og miljøundervisning.
Ad. 11) Punktet blot til orientering om at grønne ildsjæle nu kan søge penge til diverse
projekter. Det kan også være relevant i forhold til Klima-arbejdet.

Næste møde afholdes torsdag den 22. august 2013. Der arbejdes på at lave en besigtigelse
ved Højris Mølle. Randi Stub vil fortælle om Friluftsrådets arbejde.
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