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Referat fra møde i Det Grønne Råd onsdag den 25. maj 2016 
 

Mødet startede med rundvisning på Nørlund Savværk, hvor Troels Horneman viste rundt 

 

Efterfølgende ordinært møde på administrationsbygningen i Nørager 

 

Til stede: 

Randi Stub, Friluftsrådet 

Leif Lyngsøe, Naturstyrelsen Himmerland 

Kim Mark, Jægerne 

Sara Tornøe, Center Kultur og Fritid 

Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter 

Niels Moes, Turistforeningen 

Jørn Otte, Økologisk Landsforening 

Ulrik Lund, Kødkvægforeningen Himmerland 

Claus Riber Knudsen, centerchef, Center Natur og Miljø 

John Mønsted Jensen, Center Natur og Miljø 

Karen Clausager, Center Natur og Miljø (referent) 

 

Afbud fra: 

Bjarne Christensen, Lystfiskerne 

Sussi Handberg, Danmarks Naturfredningsforening 

Gitte Holm, Dansk Ornitologisk Forening 

Jan Stistrup, nf plus 

Henrik Dalgaard, AgriNord 

Troels Horneman, Nørlundfonden (til det ordinære mode) 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 2. marts 2016. 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Opfølgning på punkter fra forrige møde. 

4. Status på stier 

5. Rebild Natur- og Miljøpris – nedsættelse af priskomité 

6. Grøftekanter 

7. LIFE IP-projekt (Ulrik Lund) 

8. Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst 

9. Bordet rundt 

10. Evt. 

Ad. 1) Referatet blev godkendt 

Ad. 2) Der blev tilføjet et punkt 7a om LIFE Højmose-projektet 

Ad. 3) Både fra Center Kultur og Fritid og fra Center Natur og Miljø er ideen om at lægge billet ind på at 

blive årets friluftskommune blevet båret videre, men det er vurderet at ressourcerne ikke er til det pt. 
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Ad. 4) Karen Clausager viste hvordan Friluftsguiden ser ud (friluftsguiden.dk) og hvad der er tastet ind 

af stier og faciliteter indtil videre. Naturstyrelsens Ud i Naturen blev også vist (udinaturen.dk). 

Friluftsguiden fungerer fint på en computer, men der er pt. problemer med den tilknyttede app, 

Scandinavian Trails. Uffe Westerberg viste app-en RebildPorten, hvor baggrundskortet er noget bedre 

end på de to andre sites. Til gengæld dækker RebildPortens app ikke hele kommunen, men primært 

Rold Skov området. Der bliver fulgt op på de tekniske fejl og mangler. Indtil videre er der tastet en del 

stier og faciliteter ind, men nogle af dem mangler mere udførlige beskrivelser og billeder. 

Randi Stub orienterede om at Kløverstier i Skørping er blevet vakt til live igen, og at Friluftsrådet vil give 

20.000 kroner til projektet hvis der kan holdes indvielse i efteråret. Stierne er allerede beskrevet, men 

der mangler fysisk afmærkning på ruterne, folder osv., ligesom der mangler enkelte lodsejeraftaler.  

Ad. 5) Der er indkommet én indstilling til prismodtager, og hele rådet kunne tilslutte sig. Der er derfor 

ikke nogen grund til at lave en særskilt priskomité i år. TMU skal orienteres om at det bliver proceduren 

i år (efter mødet boostede forvaltningen information om prisen på Facebook, for at se om der ville 

komme nogle flere indstillinger inden fristens udløb den 1. juni – men der kom ikke flere forslag ind). 

Ad. 6) John har forespurgt i Driftsafdelingen på praksis for slåning af grøftekanter i Rebild Kommune. I 

maj slås vejkanten og der hvor oversigtsforhold gør det nødvendigt. I efteråret slås også nede i 

vejgrøften på siden tættest på vejen. Er der vand i grøften slås også på bagkanten. Det afslåede 

materiale samles ikke op.  Mere ”biodiversitetsvenlig slåning” udfordres af at der ikke findes maskinel 

til nem slåning og opsamling af materiale. Rådets medlemmer (og andre) opfordres til at sige til hvis 

man har specifik viden om mindre vejstrækninger med spændende flora eller fauna, hvor man kunne 

eksperimentere med ændret slåning. (Sekretariatet har efterfølgende fået kendskab til forsøg i 

Vesthimmerlands Kommune, som vi følger med i, se:  http://www.vesthimmerland.dk/borger/miljoe-

og-natur/naturpleje/slaaning-af-vejkanter ) 

Ad. 7) Ulrik Lund orienterede om LIFE IP projektet, der handler om landmanden som naturforvalter, og 

som kommer til at finde sted i de himmerlandske ådale. Vedhæftet til dette referat er nyhedsbrev fra 

projektet. Den endelige projektansøgning til EU forventes sendt næste forår. 

Ad. 7a) Arbejdet med Life-projektet er for alvor gået i gang. Siden december har projektgruppen (de 7 

kommuner og Naturstyrelsen) besøgt samtlige projektområder – såkaldte ekspertture. Turene har haft 

til formål at projektgruppe og eksperter kunne komme med anbefalinger til den kommende 

genopretning af moserne, samt svare på konkrete spørgsmål stillet af værtsprojektet. 

Den 26. april havde Rebild Kommunes projektområder besøg af ekspertgruppen – her deltog også 

Lindenborg Gods A/S og Nørlund Fonden. 

Basisovervågningen af Bred Vandkalv (Bilag II art) er i gang sat i maj måned med forsøg på fangst af 

voksne individer i fælder i mosernes tørvegrave. Overvågningen afsluttes i september, hvor man vil 

forsøge at fange nymfer med ketcher. Basisovervågningen opfølges af en effektovervågning ved 

projektets afslutning. Der er opsat vandstandsloggere i alle moser i april. Vandstandsloggerne er en del 

af overvågningen af moserne gennem hele projektperioden. 
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Hen over sommeren skal Rebild Kommune lave en biologisk/geologisk (tørvelag) rapport, der beskriver 

projektområdernes biologiske og geologiske værdier ved projektets start.En basisovervågning af 

mosernes vegetation igangsættes og udføres i det tidlige efterår. Basisovervågningen opfølges af en 

effektovervågning ved projektets afslutning. Projektet har også en hjemmeside: 

http://raisedbogsindenmark.dk/  

Ad. 8)  

De nye Natura 2000-planer er blevet offentliggjort, og kommunen skal nu i gang med at lave Natura 

2000-handleplaner. Som noget nyt i den kommende planperiode, fokuseres der en hel del på 

interessent-inddragelsen. I Rebild Kommune foreslår forvaltningen at denne i første omgang forankres i 

Det Grønne Råd. Det vil i første omgang betyde et ekstraordinært møde i juni, og at det temamøde der 

afholdes i august med politisk deltagelse kommer til at have fokus på Natura2000-handleplanerne. 

Naturpolitikken simrer stadig i forvaltningen. 

Højris Mølle: Fredningsnævnet har nikket til projektet med renovering af det gamle møllehus. 

Kommuneplan 2017: Der laves en Kommunplan 2017, der primært indeholder revision af by-temaerne 

og en landskabsanalyse. Det er planen at den skal politisk behandles til december og kommer ud i 

offentlig høring til januar 2017. 

Stier: Der er nye stier færdige ved Tøttrup Bæk og Mastrup Bæk 

Info-tavler: Center Natur og Miljø er i samarbejde med Kommunikations-afdelingen i gang med at 

opdatere og ny-fremstille info-tavler ved flere stier og rekreative faciliteter. 

Skovning: I 2016 bliver der ryddet skov på kommunale arealer i hhv. Sortebakkeskoven i Nørager, 

Bælum Sønderskov og i Støvring på hjørnet af Nibevej og Vestre Primørvej. 

Ad. 9) 

Turistforeningen: Har sat gang i et guidekursus over 10-aftener for folk der har lyst til at blive 

frivillige/fritidsguider i Rold Skov/Rebild Bakker. Der er 55 interesserede der har meldt sig. 

Kultur og Fritid: Der er evalueret på Klima Rebild 2016, og hvis Byrådet siger ja, er det planen at holde 

det igen i 2017. 

Der er frist for at melde ind med projekter til Grøn Ordning for Døstrup-møllerne den 1. juni. Der er i alt 

1,1 mio. kroner at lave projekter for. Der skal laves indstilling til TMU i august, og det skal så videre til 

energinet.dk 

Naturstyrelsen: Er i samarbejde med Aalborg Kommune gået i gang med at revitalisere Halkær Mølle 

Naturcenter og gøre det til et grønt forsamlingshus. 

Økologisk Landsforening: Den 17. april blev de økologiske køer sat på græs, og på landsplan var der 

247.000 besøgende på gårdene. Der er store strukturelle problemer i landbruget, og mange landmænd 

– både økologiske og konventionelle – har det hårdt med lave priser på mælk mm. Det er svært for nye 

landmænd at etablere sig, og nogle steder prøver man sig nu med crowdfunding. 
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Ad. 10) 

Næste møde bliver et ekstraordinært møde om Natura 2000-handleplanerne, formodentlig i uge 25 – 

der vil snarest blive indkaldt. 

Næste ordinære møde bliver onsdag den 24. august 2016. 


