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Referat fra møde i Det Grønne Råd, torsdag den 24. august 2017 i 
Støvring 
 
Til stede:  
Randi Stub, Friluftsrådet (formand) 
Sussi Handberg, Danmarks Naturfredningsforening (næstformand) 
Henrik Thorlacius-Ussing, Lindenborg Gods, de private skovejere 
Gitte Holm, Dansk Ornitologisk Forening 
Sara Tornøe, Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune 
Niels Moes, Turistforeningen 
Kim Mark, Jægerne 
Claus Riber Knudsen, centerchef, Center Natur og Miljø 
John Mønsted Jensen, Center Natur og Miljø 
Karen Clausager, Center Natur og Miljø (referent) 
 
Afbud fra: 
Leif Lyngsø, Naturstyrelsen 
Henrik Dalgaard, AgriNord 
Ulrik Lund, Kødkvægforeningen 
Jørn Otte, Økologisk Landsforening 
Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter 
Jan Stistrup, nf plus 
 
Fraværende: 
Bjarne Christensen, Lystfiskerne 
 
Mødet startede med besigtigelse og gåtur på vestsiden af Juelstrup Sø, og på det nyetablerede 
Wittrup-sporet mellem Sørup og Juelstrup Sø. Wittrup-sporet er etableret af lokale Sørup-folk 
og er et Spor i Landskabet, og er også kommet med i sti-appen Stiguide Himmerland. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 23. maj 2017. 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Klima Rebild 2018 
4. Status på kort og stier 
5. Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst 
6. Bordet rundt 
7. Evt. 

 
 
Ad. 1. I forlængelse af diskussionen om udkastet til naturpolitik på mødet i maj, ønsker Randi 
Stub følgende ført til referat: ” Randi manglede citation for at Friluftsrådet støtter, at 
Friluftspolitik er en del af Naturpolitik, så benyttelse /beskyttelse kunne søges afbalanceret, 
men at Naturpolitik i forhold til landbrug, industri og affald er endnu vigtigere. Eks. hvilke 
initiativer kan iværksættes, så grønne korridorer kan fremme biodiversitet.” 
 
Ad 2. Godkendt, men der byttes rundt på rækkefølgen, så punkt 6 rykkes op. 
 
Ad 6.  
Jægerne: Det lokale reguleringskorps modtager et stigende antal henvendelser om måger. 
Kim Mark forklarede at jægerne oplever at det er meget vanskeligt, hvis ikke umuligt, at få lov 
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til at regulere mågerne. Han foreslår at kommunen prøver at løfte problemstillingen højere op, 
for at muliggøre mere regulering. Gitte Holm vil også tage problemstillingen med tilbage til 
DOFs bestyrelse. (Efter mødet, har sekretariatet været i kontakt med Naturstyrelsens 
vildtkonsulent om emnet, og det er muligt at få lov at regulere måger. Dog skal forskellige 
skræmmetiltag og afværgeforanstaltninger være afprøvet inden man bortskyder fuglene. Se 
endvidere Nordjyske fra søndag den 27. august, hvor der er et større tema om måge-plager). 
Den 17. september 2017 er der Grøn Familiedag på Halkær Mølle, hvor spejdere, jægere, 
fiskere, DN mfl. laver aktiviteter http://www.veggerbyjagt.dk/calendar/Gr%C3%B8n-
Familiedag-Halk%C3%A6r-M%C3%B8lle  
 
Kultur og Fritid: Sara Tornøe fortalte at man er i gang med at udarbejde de første 
handleplaner, der er udløber af landdistriktspolitikken. 
 
Skovejerne: Tumler lidt med mountainbikere rundt om Madum Sø på stier der mest er egnet 
til vandring. Har også konstateret at Madum Sø er meget uklar i vandet i år – ved ikke hvad 
det skyldes – måske måger? 
 
DOF: Har succes med etablering af faunastriber i samarbejde med landboforeningerne. Kunne 
måske tages op som et punkt i en handleplan, når Natur- og Friluftspolitikken skal omsættes til 
praksis? 
 
Friluftsrådet: Afventer kanosejlads-møde om Lindenborg Å. Friluftsrådet holder 
medlemsmøde om beskyttelse og benyttelse ifbm. mountainbikes 12.september, hvor Mike 
Styhr fra Comwell i Rebild, Brian Larsen fra Rold Skov Mountainbike og Bendt Egede fra 
Naturstyrelsen deltager. Der arbejdes på at lave en hesterute-app i nordjysk regi, og der 
arbejdes med en heste-turisme-konference. 
 
DN: Le-lauget ved Kovadsbækken går i aktion den 2. september.Den 10. september er der 
Naturens Dag – der bliver annonceret om arrangementer. 
 
Turistforeningen: Niels Moes berettede om byggeriet ved Rebildcentret, og om status for 
arbejdet med Geopark Himmerland, som pt. er i dialog med Nordeafonden om støtte til 
udvikling af Geopark-konceptet. 
 
Ad 3. Klima Rebild bliver i 2018 afholdt i uge 11 og 12 – de to uger op mod Påske. Sussi 
Handberg og Randi Stub efterspurgte ideer fra rådet til temaer og arrangementer, ligesom der 
blev efterspurgt mere engagement fra de politiske udvalg. Snakken om bordet gik bla. på at få 
bredt Klima Rebild ud i hele kommunen, så tingene ikke blev for koncentrerede i 
Støvring/Skørping-området. Der blev også snakket meget om træ som en vigtig faktor i CO2-
lagringen. Nørlund vil gerne deltage i Klima Rebild igen, og Lindenborg udtrykte også interesse 
for at kunne deltage i en eller anden form. 
(Efter mødet er der nu fastsat en dato for Kick-off arrangement for Klima Rebild. Det bliver 
torsdag den 5. oktober i Nørager – der kommer mere info) 
 
Ad 4+5. 

• Sti-appen ”Stiguide Himmerland” blev officielt indviet lige inden sommerferien. Der er 
lagt mange stier ind, men har man kendskab til stier der burde være med, kan man 
henvende sig til Karen Clausager, der kan indtegne og uploade stier til appen. Stierne 
skal opfylde kriterier om afmærkning, lodsejer-aftaler, og af interesse for en bredere 
brugergruppe. 
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• I løbet af september bliver kommunens nye affaldsordning rullet ud. Der kommer både 
info i e-boks, postkassen, og der kommer nye containere. 

• Der er naturtur til vådområdeprojektet ved Torsted Sø den 30. august. 
• Der er ikke så meget nyt fra Vandråds-samarbejdet endnu, da de pt. kun har holdt ét 

møde. Næste møde er planlagt til den 31. august. Det Grønne Råd bliver holdt løbende 
orienteret. 

• Rebild Kommune skal sammen med Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune og 
Vesthimmerland Kommune oprette et fælles Naturråd, der henover 1. halvår af 2018 
skal komme med forslag til udpegning af et Grønt Danmarkskort, der skal indgå i 
kommunernes Kommuneplaner. Der kommer mere info i løbet af efteråret. 

• Natur- og Friluftspolitikken forventes sendt i høring ved Byrådsmødet den 31. august. 
Alle foreninger mm. opfordres til at indsende høringssvar. Der planlægges en offentlig 
naturtur i Suldrup den 19. september med fokus på politikken – en ”walk-and-talk”. 

• Realisering af vandplanprojekt, forlægning af Mastrup Bæk udenom søerne skal afvente 
og koordinering med Kommunens klimatilpasningsplan. Resultatet kan blive et noget 
større indgreb i området omkring søerne. Alle ændringer skal tage hensyn til vandløb, 
sønatur, regnvandshåndtering og rekreative ønsker. Bolden ligger lige nu hos Rebild 
Vand og Spildevand, der har hyret et konsulentfirma til at skitsere et projekt. Der bliver 
sandsynligvis et offentligt møde om sagen i efteråret. 

• Forvaltningen har lavet besigtigelser i løbet af sommeren, især ved Binderup Å og 
Guldbækken og i Hæsum Mose. 

 
 
Ad 7. Intet 
 
Næste møde er den 30. november 2017  
 
 
 
 
 
  


