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Referat af møde i Det Grønne Råd, onsdag d. 26. august 2015 

Til stede: 
Sussi Handberg, DN-Rebild 
Niels Moes, Turistforeningen  
Bjarne Christensen, Lystfiskerne 
Troels Horneman, Nørlundfonden 
Kim Mark, Jægerforbundet 
Jørn Otte, Økologisk Landsforening 
Leif Lyngsø, Naturstyrelsen Himmerland  
Andreas Bekker, Friluftsrådet 
Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter 
Sara Tornøe, Center Kultur og fritid, Rebild Kommune 
Mette Christiansen, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune (Temaoplæg om Landskabsanalysen) 
Claus Riber Knudsen, centerchef i Natur og Miljø, Rebild Kommune (Tur i Nøragergårds Skov 
samt præsentation) 
John Mønsted Jensen, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune 
Henrik Wessel Fyhn, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune (referent) 
 
Afbud fra: 
Anders Horsten, DOF 
Ulrik Lund, Kødkvægforeningen Himmerland 
Henrik Dalgaard, Agri Nord 
 
Dagsorden: 

Mødet indledes med en tur til fods i den nærliggende Nøragergårds Skov. 

Centerchef i Natur og Miljø, Claus Riber Knudsen deltog i turen. 

Dagsorden til møde fra kl. 16.30: 

Først temaoplæg om Kommunens igangværende landskabsanalyse, ved geograf Mette 
Christiansen, Center Natur og Miljø. 

Herefter: 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 27. maj 2015. 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Opfølgning på punkter fra forrige møde (Regan Vest, se bilag. Naturpolitik, mm.?) 
4. Klima Rebild. Status m.m. ved Sussi Handberg 
5. Rebild Natur- og Miljøpris 2015 
6. Status på Kommunens Plan- og Klimastrategi samt opstart af Kommuneplanrevisionen 



7. Status på vandløbs- og vådområdeprojekter 
8. Bordet rundt  
9. Orientering fra Kommunen 
10. Evt. 

 
John Mønsted viste rundt i Nørager Gårds skov, og vi så den restaurerede Nøragergård og fine 
gamle lindetræer. Nogle af os observerede en runesten. Viser sig at være Durup Stenen. 
Yderligere information på: http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23562/ 
Vi i kanten af Nørager Skov, hvor Leif Lyngsø fortalte om de nyere skovrejsninger. 
 
 
Indledningsvis orienterede Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter om Mariagerfjord 
Kommunes nye folder om vandrestier og cykelruter og anbefalede Rebild Kommune at producere 
noget lignende. 
Claus Riber Knudsen, centerchef i Natur og Miljø, Rebild Kommune præsenterede sig selv og der var 
en præsentationsrunde rådet rundt. Claus opfordrede til samarbejde og meddelte, at alle er velkomne til 
at henvende sig med spørgsmål og oplæg til møder. Claus kan kontaktes via crkn@rebild.dk eller tlf.: 
9988 76 31, mobil: 4177 6126. 
 
Anders Horsten, DOF ønsker at udtræde af Grønt Råd grundet mange andre opgaver. 
 
Geograf Mette Christiansen, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune orienterede om kommunens 
igangværende landskabsanalyse. 
Efter Planlovsrevisionen af 2007 er kommunerne forpligtigede til at udpege landskabelige 
bevaringsinteresser. Denne udpegning/analyse foretages i tre trin: 1)Kortlægning, 2)Vurdering og 
3)Strategiske mål og anbefalinger. Kortlægningen består i en inddeling af kommunen i områder af 
samme landskabskaraktér . Dette ud fra betragtninger om naturmæssig og geologisk ensartethed, 
men også med udgangspunkt i landskabets udnyttelse og bebyggelse - herunder f.eks 
udskiftningsformer. Vurderingsfasen består i en opdeling af disse områder efter karaktérstyrke, 
landskabets tilstand (f.eks hvor intakt oprindelige geologiske formationer fremstår) samt i 
oplevelsesmuligheder (udsigter o.lign.). Analysens anbefalinger omhandler bl.a. råd om 
landskabernes forvaltning, f.eks at skovbryn bevares i visse områder eller at bestemte åbne 
landskaber bør søges bevaret. Landskabsanalysen tænkes at fungere som en vidensopsamling, 
som værktøj i sagsbehandling og kommuneplanlægning samt bl.a. til revision af kortlægningen af 
kulturmiljøer. 
Mette viste en række eksempler på, hvordan analysen har kunnet anvendes til anbefalinger om 
placering af gyllebeholdere og beplantninger under hensyntagen til landskabelige værdier. 
Analysen skal kunne anvendes i arbejdet med Kommuneplan 17 . Produktet tænkes formidlet til 
offentligheden på en hjemmeside. 
 
Selve mødet blev ledet af fungerende formand Sussi Handberg, DN 
 
Punkt 1: Godkendelse af referat fra mødet den 27. maj 2015. Referatet blev godkendt 
 
Punkt 2: Dagsordenen blev godkendt 
 
Punkt 3: Opfølgning på punkter fra forrige møde (Regan Vest, se udleverede referat af Møde om 

Regan Vest og Rebildcentret ) 
Problematikken omkring formidlingen af Regan Vest har været drøftet på et møde 10. august 15. 
hvor en række interessenter samt Borgmester Leon Sebbelin deltog Der henvises til referatet.  
Arbejdsgruppen er nedsat og afholder første møde til september. 



Niels Moes supplerede med yderligere argumentation og ønsker om tæt og formelt samarbejde 
mellem Rebildcenteret og Regan Vest. 

Punkt 4: Klima Rebild. Status m.m. ved Sussi Handberg. En række andre kommuner er meget 
interesserede i konceptet, og Sussi har derfor udarbejdet et forslag til en skrivelse, som beretter 
om processen med Klima Rebild. Grønt Råd vedtog ordlyden. Sussi foreslog, at status for Klima 
Rebild skal være et fast punkt på dagsordenen for mødet i Det Grønne Råd. Dette blev vedtaget. 

Punkt 5: Rebild Natur- og Miljøpris 2015. 
En komité bestående af repræsentanter fra TMU og to fra Det Grønne Råd, Kim Mark og Anders 
Horsten har valgt Rebild Ungdomsgruppe som vinder. Dette med begrundelse i gruppens 
deltagelse i Klima Rebild med projekter om vedvarende energi, Klimamad og Genbrugstøj. Prisen 
på 5000,- overrækkes inden længe ved en besøgt begivenhed. Et forslag er indvielsen af Skørping 
Solvarmeanlæg 3. oktober 2015. 

Punkt 6: Status på Kommunens Plan- og Klimastrategi samt opstart af Kommuneplanrevisionen. 
Byrådet skal til mødet d. 28/8-15 behandle forslag om at kommuneplanarbejdet bevilges ½ mill.kr,- 
herunder en arkitekt til planopgaven (dette blev vedtaget). 

Overordnet vil kommunen i planarbejdet gennemgå byerne først. Støvring og Skørping; - hvilke 
muligheder er der for mere natur i byerne, og hvordan er udvidelsesmulighederne for Skørping? 
Rebild Kommune skal i henhold til Kommuneplanen kortlægge stierne. Arbejdet er omfattende og 
modellen for registreringen er ikke valgt. Udviklingen af natur/sti-formidling går mod PDF- og app-
løsninger frem for den traditionelle papirfolder. 

Kommuneplanarbejdet vil desuden bl.a. omfatte udpegning af vindmølleområder, udarbejdelse af 
en naturpolitik samt arbejde med Det Grønne Danmarkskort (eks. Økologiske forbindelseslinier) 

Grønt Råd vedtog, at status for Kommuneplanen skal være fast punkt på dagsordenen. 

Punkt 7: Status på vandløbs- og vådområdeprojekter. John orienterede: Fredningsnævnet har 
sagt nej til en vandplanprojekt ved Terndrup Møllesø, hvor vandløbet tænktes ledt uden om søen. 
Der arbejdes på ændret forslag. Ved Hyldal Mølle planlægges et lignende projekt, men her menes 
fredningskendelsen ikke at være en hindring . Der er givet afslag på Mastrup-projektet. 
Forlægningen af bækken uden om fisketrapperne bliver for dyr. Der udarbejdes eventuelt et 
reduceret forslag. Ved Rebstrup Fiskeri  i Sønderup Å ønskes en stuvezone fjernet. Fredningen 
vurderes ikke at være en hindring. 

Der blev orienteret om Tøttrup Bæk-projektet og fremvist før – og efter flyfotos. De 1,7 km 
genslyngning har kostet ca. 2 mill. kr. betalt af Staten. De nedre græsarealer er meget våde og 
svære at afgræsse. Måske vil problemet løse sig af sig selv i løbet af nogle år, men der 
planlægges en midlertidig løsning med grøblerender for at sikre afgræsningen. 

Vådområdeprojekter  Der er seks vådområdeprjekter i Rebild Kommune: 

Lindenborg Å´s udspring, jordfordelingen er i gang. Simested Å´s udspring, en lodsejer har modsat 
sig, men der arbejdes videre med et reuderet projekt. Brorstrup Sø (gl. drænet sø) er opgivet pga 
uvilje fra lodsejers side. Simested Å i samarbejde med Mariagerfjord Kommune; dele af projektet 
bliver nok realiseret. Torsted Sø (lavvandet sø og våde enge); bliver nok reduceret. Lerkenfeldt Å: 
ikke Brorstrup Kær, men længere nedstrøms. 



Desuden har Naturstyrelsen to vådområdeprojekter: Hjeds Sø, hvor VVM-redegørelsen er under 
udarbejdelse.. Binderup Å med slyngninger. Bliver ret reduceret pga lodsejermodstand. 

Af vandplanprojekter er der 26 i alt, vedrørende fjernelse af spærringer i vandløb. 

Punkt 8: Bordet rundt. Punktet udgik, da flere havde forladt mødet. Det blev vedtaget at lægge 
punktet tidligere fremover. 

Punkt 9: Orientering fra Kommunen. Den projekterede del af nye Nibevej ved Buderupholmvej har 
to trasséforslag med hensyn til krydsning af Mastrupdalen. Den billige er en vejdæmning og den 
dyre en landskabsbro. Ved udvalgsmødet 12. august blev vejprojektet forelagt med cykelsti, men 
udvalget ønsker ikke denne tilføjelse. Hele projektet koster ca. 50 mill. kr. og bliver nok delt i to 
etaper. Valg af linjeføring behandles i TMU i september. 
 
Brorstrup Kær projektet med bekæmpelse af bjørneklo med fåreafgræsning har kørt som forsøg en 
sæson. I et samarbejde mellem lodsejere, Agri Nord og Rebild Kommune er der ved en 
lodsejerbetalt hyrde blevet afgræsset bjørneklo i kæret. 12 – 13 lodsejere har deltaget (7000 
kr/lodsejer). I forsøgsområdet er måske 90 % af bjørnekloen blevet bekæmpet. Næste trin er en 
evaluering og dannelse af et laug. 
Naturpleje: der arbejdes løst med en idé om naturpleje på kommunalt ejede arealer i samarbejde 
med Hededanmark. Ideén er, at flis-andelen skal finansiere resten af plejen, så der tilstræbes en 
nul-løsning. 

 

 Sara Tornøe, Center Kultur og fritid, Rebild Kommune, orienterede om at Rebild Kommune har 
ansøgt om at blive årets Friluftskommune. Dette med Klima Rebild som omdrejningspunkt. Der er 
kommet et venligt afslag. Gladsaxe Kommune vandt prisen. 

Punkt 10: Evt. Intet 

 
Mødet sluttede kl. 19.15.  

 


