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Referat fra møde i Det Grønne Råd den 24. april 2012 på Skillingbro Naturskole 
 
Til stede:  
Randi Stub, Friluftsrådet (formand) 
Pia Bonde, Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune 
Niels Moes, Turistforeningen 
Sussi Handberg, Danmarks Naturfredningsforening 
Troels Hornemann, Nørlundfonden  
Søren Kjær, Naturstyrelsen 
Henrik Dalgaard, AgriNord 
Bjarne Christensen, Lystfiskerne (næstformand) 
Kim Mark, Jægerne 
 
John Mønsted, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune 
Karen Clausager, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune (referent) 
 
Afbud fra:  
Barbara Sejersen, Dansk Ornitologisk Forening 
Ulrik Lund, Kødkvægforeningen Himmerland 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 7. februar 2012. 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Opfølgning på punkter fra forrige møde 
4. Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst 
5. Status på Skillingbro Naturskole og oplevelsesrummet ved Thingbæk (hvis ikke vi har 

nået at snakke om det under rundvisningen) 
6. Medlemsorganisationernes ønsker til Rebild Kommune, denne gang ved DN. 
7. Oplæg til Klimamesse – se vedhæftede oplæg fra Sussi Handberg 
8. Planstrategi og kommuneplan – set med naturøjne 
9. Rebild Natur- og Miljøpris 2012, status 
10. Evt., herunder næste møde 

 

Ad. 5) Niels Moes startede mødet med at give en rundvisning ved Rebildcentret og fortalte om 
planerne for Kalk, kilder og kunst og for Skillingbro Naturskole, det økologiske dambrug, og 
endelig for planerne med at integrere Regan Vest i oplevelsesmulighederne i området. 
 
Ad. 1) Referatet godkendt. 
 
Ad. 2) Dagsorden godkendt. 
 
Ad. 3) Naturhandleplaner og vandhandleplaner kommer i offentlig høring i starten af juni. Det 
blev besluttet at afholde et temamøde tirsdag den 12. juni 2012 ca. kl. 15 i Støvring.  
 
Ad. 4)  

• Juelstrup Sø: Alle søgte penge er kommet i hus, så der nu er i alt 1,3 mio. til at lave 
faciliteter for. Der er brugergruppemøde den 10. maj, hvor det skal fordeles hvem der 
gør hvad. Naturstyrelsen er i gang med at etablere hundeskov og oplevelsesskov, og 
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overvejer om de skal igangsætte undersøgelser ifht. Vandmængden i søen, der ikke er 
helt som ønsket. 

• Cykelstier. Vejdirektoratet har en pulje penge til cykelstier, og herfra er søgt om en 
cykelsti fra Støvring over Vaseholm over Lindenborg å forbi Egholm og videre til Gl. 
Skørping. Der har ikke været kontakt til lodsejere endnu. 

• Indsatsplan for Kæmpe-Bjørneklo er nu endelig vedtaget, og kan ses på hjemmesiden. 
Nu kan man også selv digitalt indberette fund af Kæmpe-Bjørneklo. 

• Kano-sejlads på Lindenborg Å. John Mønsted og Uffe Westerberg har haft et meget 
positivt mød emed en lodsejer ved Håls Bro ang. en mulig ny ophalerplads. Der blev fra 
rådet ytret ønske om et snarligt brugergruppemøde for Lindenborg Å, da der er en del 
problemer med opførsel og adfærd blandt kanofolket. Der er et stort behov for at få 
noget (forhåbentlig adfærdsregulerende) information ud. Ønsket bringes videre til 
tovholder Uffe Westerberg. 

• Klepholm brugergruppen har holdt første møde, og der er allerede sendt en ansøgning 
til Rebild Kommunes byzone-pulje om midler til to shelters, bålplads og toilet, 
alternativt en stor bålhytte.  

• Fredningen af Frendrup Skov. Taksationskommissionen kommer på besøg den 21. maj 
2012 pga. to lodsejeres klage over erstatningsstørrelsen. 

• Feltarbejde på § 3 arealer. Kommunens naturfolk laver igen i år intensivt feltarbejde på 
§ 3 beskyttet natur til brug for bla. kommuneplanen. Der vil igen blive annonceret i 
ugeaviserne og på hjemmesiden. I år er et konsulentfirma blevet hyret til at se på 
udvalgte søer og vandhuller, især for at kortlægge udbredelsen af padder. 

• Natura 2000 handleplanerne og vandhandleplanerne er klar til politisk behandling, og 
kommer i offentlig høring i starten af juni måned. Se punkt 3 ang. temamøde om 
planerne. 

• Vådområdeprojekter: Rebild Kommune har gang i 5 forskellige projekter, der alle er på 
forskellige trin i processen: To projekter ved Simested Å, Torsted Sø, Bradstrup Sø og 
Lindenborg Å udspring. Se mere information hos Limfjordsrådet: 
http://www.limfjordsraadet.dk/Vådområder.aspx?ID=87 . Naturstyrelsen har planer om 
tre statslige vådområdeprojekter i Rebild Kommune, hhv. ved Simested Å, Hjeds Sø og 
Binderup Å. Disse tre projekter er alle på planlægningsstadiet, se mere information på:  
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekttyper/Vandproje
kter/statslige_vaadomraadeindsats/  

• Højris Mølle. Friluftsrådet har taget initiativ til opstartsmøde mhp. Et Grønt 
Partnerskabsprojekt ved Højris Mølle, der ejes af Danmarks Naturfond. 

• NST kunne oplyse at de starter græsning op på 60 ha blandet eng, egekrat mm. ved 
Skindbjerglund. 

     
Ad. 6) Punktet blev udskudt til næste ordinære møde. 
 
Ad. 7) Sussi Handberg har forfattet et oplæg til Klimamesse, der blev diskuteret. Rådet 
bakkede op om oplægget, og tilføjede at det kunne være hensigtsmæssigt at der blev nedsat 
en styregruppe med både politisk repræsentation og repræsentanter fra erhvervsliv, 
energiselskaber, forskningsinstitutioner og læreanstalter. Sekretæren formulerer oplægget til et 
dagsordenspunkt til Teknik- og Miljøudvalget til deres næstkommende møde. 
 
Ad. 8) John Mønsted orienterede om arbejdet med revision af kommuneplan-temaer. Fra 
natur-siden skal følgende temaer revideres. ”særlige landbrugsområder”, ”særlige 
naturområder”, ”økologiske forbindelser”. Derudover skal der udpeges områder til biogasanlæg 
og vindmøller. Hvis det går efter planen vil et forslag til Kommuneplan komme i høring omkring 
nytår. 



 

Center Natur og Miljø 

 
 

 
Rebild Kommune   Hobrovej 88   9530 Støvring   Telefon: 99 88 99 88   raadhus@rebild.dk   www.rebild.dk 

 

 
Ad. 9) Priskomiteen for dette års Natur- og Miljøpris har valgt at pege på Anne Dorthe 
Sørensen fra Veggerby som prismodtager. Hun har på eget initiativ sat affaldsindsamling langs 
vejene i sit lokalområde i system – og med stor succes har hun fået de lokale i Veggerby med 
på ideen. Prisen overrækkes den 29. april 2012 på Skovens Dag. 
 
Ad. 10)  

• Pia Bonde kunne fortælle at der er indvielse af Det Musikalske uderum ved Rebild den 
17. juni 2012. 

• Til efteråret og næste forår udbydes fund-raiser kurser til ildsjæle og kommunalt 
ansatte. 

• Næste ordinære møde er tirsdag den 21. august 2012. Temamøde om vand- og 
naturhandleplaner tirsdag den 12. juni 2012. 

 
 
 


