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Referat fra møde i Det Grønne Råd tirsdag den 23. august 2011 i Støvring
Tilstede:
Randi Stub Petersen, Friluftsrådet (formand)
Bjarne Christensen, Sportsfiskerne (næstformand)
Sussi Handberg, Danmarks Naturfredningsforening
Troels Horneman, Nørlundfonden
Barbara Sejersen, Dansk Ornitologisk Forening
Leif Lyngsø, Naturstyrelsen Aalborg (under besigtigelsen ved Juelstrup Sø)
Henrik Dalgaard Christensen, AgriNord
Niels Moes, Turistforeningen
Kim Mark, Jægerne
Pia Bonde, Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune
John Mønsted Jensen, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune
Karen Clausager, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune (referent)
Fraværende:
Jens Kristoffersen, Nordjysk Familielandbrug
Ulrik Lund, Kødkvægforeningen
Mødet startede med en rundvisning ved den nyetablerede Juelstrup Sø ved Leif Lyngsø
fra Naturstyrelsen. Søen er langsomt ved at blive fyldt med vand, og Leif Lyngsø fortalte
om de forskellige planer for rekreative aktiviteter, som man i øjeblikket er ved at søge
penge til. Det drejer sig blandt andet om både vandre/løbesti og en separat ridesti,
naturbase, borde/bænkesæt, grillriste, introforløb for institutioner mht. brug af naturbasen,
mulighed for primitiv overnatning og meget mere.
I forlængelse af rundvisningen uddelte Pia Bonde udkast til ansøgning om midler fra
Lokale Grønne Partnerskaber til finansiering af ovenstående. Udover Kommunen og
Naturstyrelsen er det lykkedes at få en lang række Støvring-baserede institutioner og
foreninger med, og der er deadline på ansøgningen den 1. september. Randi Stub forfatter
en anbefaling af projektet på vegne af Det Grønne Råd.
Barbara Sejersen præsenterede sig selv. Hun er bosat i Rebild, og er ny repræsentant for
DOF i Det Grønne Råd.
Dagsorden:
1) Referatet fra mødet den 24. maj 2011 blev endelig godkendt.
2) Kløverstier: Den 14. oktober indvies stierne i alle 10 pilot-kommuner heriblandt
også Øster Hornum-stierne. Borgmesteren indvier den røde rute kl.16. DGIs
medlemsblad Udspil vil lave interview med folkene i Øster Hornum om sti-projektet
og deres kolossale engagement.
I Skørping er man også godt i gang med at lave Kløverstier, men Skørping er ikke
med i pilotprojektet, og holder derfor heller ikke indvielse den 14. oktober. Til
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gengæld vil stierne løbende blive lagt ind på Skørping Borgerforenings hjemmeside,
hvor der også vil være information om hvilke natur- og kulturhistoriske
seværdigheder der er langs med stierne.
Der blev spurgt ind til stiforløbet om Madum Sø, der i øjeblikket er ufremkommeligt
på visse strækninger. Randi Stub tager kontakt til Lindenborg Gods for at høre
nærmere.
Kanosejlads: Det blev aftalt at få stablet et brugergruppemøde på benene snarest,
idet der nu igen har åbnet sig mulighed for forhandling om et støttepunkt ved Håls
Bro. Der blev rundt bordet efterlyst materiale der kan udleveres til kanosejlere så
deres adfærd kan reguleres, for pt. sker der uheldige ting, fx toiletbesøg ved Blåhøl.
Klimastrategi: Sussi Handberg efterlyste en information om Kommunens
klimastrategi og visioner på området. Det var en mulighed at lave et temamøde
med TMU/politikerne? Også for at høre hvilke midler man vil afsætte for at realisere
strategien.
Naturkvalitetsplanlægning: Er i fuld gang. Alle de større sammenhængende §3arealer langs med Simested Å er nu gennemgået, og der er startet på Lerkenfelt
Ådal. Besigtigelserne vil bla. blive brugt til en opdatering af kommuneplan-temaet
om økologiske forbindelser.
Vådområdeprojekter: Der er 2 projekter i/ved Simested Å, hvor de tekniske
forundersøgelser er ved at blive afsluttet. Forude venter møder med lodsejere, både
individuelle køkkenbordsmøder og større fællesmøder. Projektet ved Torsted Sø er
ikke helt så langt endnu, men Kim Mark efterlyste noget mere information til berørte
lodsejere i området.
Vand- og Naturplaner: Naturstyrelsen forventer stadig at planerne vedtages
politisk i løbet af efteråret 2011. Der er dog stadig en del uafklarede spørgsmål om
finansieringen af implementeringen af planerne. Vi venter spændt.
Møde mellem Rebild Kommune og Danmarks Naturfredningsforening: DN har
haft dialogmøde med Center Natur og Miljø om husdyrgodkendelsessagerne og
især klagerne over dem. I november skal DN mødes med Teknik- og Miljøudvalget.
3) Brugergruppe for Klepholm
John Mønsted ridsede kort baggrunden for området op. Kommunen ejer 14 ha jord ved
bredden af Lindenborg Å. Der er forskellige restriktioner på arealet, bl.a. er arealet
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og er udpeget som Natura 2000-område, men
pga. nærheden til Støvring, er der et ønske om at kunne bruge arealet til rekreative formål
til gavn for en større gruppe af (især Støvrings) borgere. Der er ikke længere nogen hytte
på arealet, og arealerne bliver afgræsset som led i et større græsningsprojekt langs
Lindenborg Å indenfor Natura 2000.
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Ligeledes er det et oplagt sted at lave kano-støttepunkt for kanosejlere på Lindenborg Å.
Der blev i vinters etableret mulighed for af- og påstigning af kanoer samt ophaling, men
det lyder til på folk der har benyttet pladsen, at der er brug for forbedringer. Ellers er
mulighederne på arealet at man kan lave bålplads, primitiv overnatning og naturformidling.
Det blev foreslået at lave projekt om biodiversitet i forbindelse med området. Mulighederne
er mange.
Det blev besluttet at Det Grønne Råd indkalder til et opstartsmøde for en brugergruppe til
afholdelse sidst i oktober/starten af november. Det er vigtigt at have den lokale dyreholder
og nabo med i brugergruppen, og derudover inviteres lystfiskere, kanofolk, spejdere,
grundejerforeninger, jægere og lokale institutioner.
4). Evt.
• Pia Bonde kunne fortælle at der 9. september 2011 kl. 10-13 er indvielse af
Skraldeskolen ved Renovest. Skraldeskolen er et tilbud for 0.-6. klasser i
Vesthimmerland, Rebild og Jammerbugt kommuner. Se mere på
www.skraldeskolen.dk Det ”eneste” der mangler nu er midler til bustransport, så
skoleklasserne fra Rebild kan komme til Løgstør…
•

Landsbyerne Oplev og Gravlev har haft naturvejleder Søren Risborg på besøg 4
gange på forskellige årstider for at screene området for friluftsmuligheder. Det blev
sluttet af med et stort fællesmøde og var en stor succes. Det kunne være at andre
landsbyer kunne blive inspireret til noget lignende.

•

Der er Naturens Dag søndag den 11. september 2011. Se mere om de mange
forskellige arrangementer på www.naturensdag.dk

•

Næste møde bliver tirsdag den 22. november 2011. Mødet starter med
besigtigelse af vildt-venligt landbrug hos Kim Mark, og efterfølgende møde,
formodentlig i Stensbohallen i Suldrup.
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