Center Natur og Miljø
Kecl, 24. november 2016

Referat fra møde i Det Grønne Råd den 23. november 2016 kl. 15 i
Støvring
Til stede:
Randi Stub, Friluftsrådet (formand)
Sussi Handberg, Danmarks Naturfredningsforening (næstformand)
Anette Bruun Hansen, DN
Troels Horneman, Nørlundfonden – de private skovejere
Gitte Holm, Dansk Ornitologisk Forening
Henrik Dalgaard, AgriNord
Sara Tornøe, Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune
Niels Moes, Turistforeningen
Kim Mark, Jægerne
Jørn Otte, Økologisk Landsforening
Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Jan Stistrup, nf plus (Nordjyske Familielandbrug)
John Mønsted Jensen, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune
Karen Clausager, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune (referent)
Afbud fra Leif Lyngsøe, Bjarne Christensen og Ulrik Lund
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af referat fra mødet den 24. august 2016.
Godkendelse af dagsorden
Opstart af KlimaRebild 2017 (status ved Sara, diskussion af Sussis oplæg)
Status på Kløverstier i Skørping
Opvarmning til det offentlige møde
Mødeplan for 2017
Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst
Bordet rundt
Evt.

Punkt 1. Godkendt.
Punkt 2. Godkendt.
Punkt 3.
Sara Tornøe: der har været afholdt Kick-off møde med 30-35 deltagere, både gamle og
nye ansigter i klima-sammenhæng. Der er gode nye ideer undervejs. Alt står stadig meget
åbent, og næste møde bliver Koordineringsmøde den 6. december for alle interesserede
(indbydelse er sendt ud til rådet). Der blev efterlyst flere mænd i arrangør-gruppen, og
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flere repræsentanter fra landbruget. Der blev nævnt at man fx kunne lave en status på
Paludi-projektet der blev en udløber af Klima Rebild for 2 år siden.
Sussi adresserede spørgsmålet om hvordan fremdriften sikres når kommunen nu
overtager mere af styringen af klimaugerne? Sara har kun timer til at være koordinerende,
ikke til at opdyrke nye projekter. Alle der har sagt de vil noget med klima opfordres derfor
til at komme til møderne!
Sussi kunne afslutningsvis oplyse at hun har fået flere henvendelser fra kommuner der vil
høre mere om hvordan vi har fået stablet KlimaRebild på benene.
Punkt 4.
Kløverstier i Skørping: Der var indvielse sidst i september, så nu er der Kløverstier i både
Øster Hornum og Skørping. Oplagt hvis andre byer også gjorde det – selv om vi ikke lige
har penge. Sti-folderen blev runddelt, og en opdateret udgave er på vej – den vil bla.
kunne fås på Kulturstationen i Skørping. Se mere (og folder) her:
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsliv-for-alle/folkesundhed/kloeverstier-1/find-enkloeversti/kloeverstierne-i-jylland-1/kloeverstien-i-skoerpingrebild.aspx
Punkt 6.
Sekretariatet foreslår følgende mødedatoer i 2017:
Onsdag den 8. marts

Tema/workshop om naturpolitik

Tirsdag den 23. maj

(afholdes i Rebildcentret med besøg fra Lars Nørbach fra
Nordjyllands Historiske Museum vedr. Regan Vest)

Torsdag den 24. august
Torsdag den 30. november
Punkt 7.
• Udkast til Kommuneplan 2017 er til politisk behandling, og sendes i høring først i
det nye år.
•

Landskabsanalysen er færdig og ligger til grund for nye landskabsudpegninger og
retningslinjer i kommuneplan-udkastet. Landksabsanalysen kan ses her:
http://landskab.rebild.dk/

•

Der er også udarbejdet udkast til en Landdistriktspolitik. Den skal efter vedtagelse
følges op af konkrete handleplaner, der revideres med 1-2 års mellemrum.
Politikken sendes i høring i starten 2017. I forhold til det grønne råds område, er der
afsnit om landsbyer og nærhed til stier og natur.

Punkt 8.
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Niels Moes: Har været til møder om etableringen af en Geopark Rebild/Geopark
Himmerland efter forbillede fra Odsherred hvor geoparken er Unesco-certificeret. Der skal
søges fondsmidler hvis projektet skal realiseres. I første omgang skal der laves et 3-4
siders prospekt til politisk godkendelse i de himmerlandske kommuner, før man går videre.
Lars Nørbach fra Nordjyllands Historiske Museum har været på besøg hos Niels Moes. Nu
er der penge på finansloven til driften af Regan Vest, så der sker noget nu. Niels Moes og
Lars Nørbach har snakket samarbejdsrelationer mellem Rebildcentret og Regan Vest.
Randi Stub: Friluftsrådet kører en kampagne om adgangsregler til skove og naturarealer.
www.oplevmere.nu De har også udgivet en folder om hvordan man skaffer flere frivillige
ude i foreningerne.
Gitte Holm: DOF Nordjylland har samarbejde med LandboNord om fauna-striber. Hvordan
får vi mere fugleliv i landbrugsområderne? De laver også aktiviteter på Skillingbro
Naturskole. DOF vil gerne lave flere aktiviteter sammen med andre organisationer.
Sussi Handberg: DN står bag at St. Brøndum får udpeget evighedstræer i præstegårdens
baghave. Der bliver offentlig adgang til en lille sti. Sussi kom med en opfordring til at holde
øje med store gamle træer (helst med offentlig adgang) der kan have potentiale til
evighedstræer. Se mere her: http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=8252
Uffe Westerberg: Næste års Naturguide er i støbeskeen. Kom gerne med ture – gerne
natur og landbrug i kombination. Der er deadline på turforslag den 9. december.
Der arbejdes med etablering af en ny legeplads og økobase i Rebild Bakker – der hvor der
i dag er hhv. toiletter ved P-pladsen og magasinbygning inde i bakkerne.
En af de kortere vandreture i Rebild Bakker er nu blevet officielt certificeret efter en tysk
vandresti-standard.
Punkt 5.
Projektleder på Natura 2000 handleplanerne Anja Daugbjerg Hansen redegjorde kort for
programmet for det offentlige møde. Referat fra dette møde udsendes særskilt.
Powerpoint-slides fra mødet vedlægges referatet.
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