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Referat af fællesmøde mellem Det Grønne Råd i Rebild Kommune (RK) og Det 

Grønne Råd i Vesthimmerlands Kommune (VHK) 
 

Onsdag den 26. september 2018 kl. 15-18 
 
Deltagere: Hans-Werner Dalbram (Jægerne, VHK), Torben Salling (Løgstør 

Sportsfiskerforening, VHK), Svend Dahl (Danmarks Naturfredningsforening, VHK), Niels 
Krebs (TMU, VHK), Henrik Dalgaard (AgriNord, VHK og RK), Erik Andersen (Fritidsfiskerne, 

VHK), Flemming Andersen (sekretariatet, VHK), Søren Risborg (Naturvejlederforeningen, 
RK), Leif Lyngsø (Naturstyrelsen Himmerland, RK), Susanne Munk (Dansk Ornitologisk 
Forening, RK), Randi Stub (Friluftsrådet), formand for Grønt Råd i RK, Sara Tornøe (Center 

Kultur og Fritid, Rebild Kommune, RK), Sussi Handberg (Danmarks Naturfredningsforening, 
RK), Niels Moes (Turistforeningen, RK), Jørn Otte (Økologisk Landsforening, RK), Henrik 

Thorlacius-Ussing (de private skovejere, RK), Kim Mark (Danmarks Jægerforbund, RK), 
Mette Kann-Christiansen (sekretariatet, RK), Karen Clausager (sekretariatet, RK) 
 

 
Mødet startede med en fælles besigtigelse af området ved Højris Mølle, der ejes af 

Danmarks Naturfond. Naturvejleder Karin Winther fra Vesthimmerlands Kommune fortalte 
bl.a. om Skivum Krat og Højris Mølle, og om planerne for at udpege stierne i området som 
Hærvejsperler, da Hærvejen går lige gennem området. Danmarks Naturfond har for nylig 

erhvervet et nyt nabo-areal, der udlægges som urørt skov. Der blev også kigget på spor 
efter bævere i Sønderup Ådal.  

 
Efter besigtigelsen blev der talt om, hvorvidt de to grønne råd kan laves en fælles 
anbefaling vedr. opgradering af området ved Højris Mølle. Der udtrykkes ønske om, at 

området ved Højris Mølle skal opgraderes/trimmes mht. stier, infotavler, broer mm., samt 
at det bør ske hurtigst muligt. Rebild Kommune laver forslag til anbefalingen, og den 

eftersendes til de to grønne råd, som kan nikke til anbefalingen. Såfremt der nikkes til 
anbefalingen, sendes den retur til kommunerne samt til Danmarks Naturfond.  
 

 
1. Præsentation 

Kort præsentation af deltagerne til mødet. 

 

2. Naturområder der går på tværs af kommunegrænsen 
Der er flere større naturområder der går på tværs af kommunegrænserne, fx Sønderup Ådal 

og Borremosen. Vi tager en snak om samarbejder (LIFE IP og Geopark bla.) og udfordringer, 

og de grønne råds rolle i det.  

 

Karen Clausager fortalte kort om tværkommunale naturprojekter om områder:  

- LIFE IP –”Landmanden som naturforvalter”: Her er bl.a. Sønderup Ådal i spil.  

- Niels Moes fra Rebildcenteret fortalt om Geopark-projektet. Geopark Himmerland på 

tværs af de tre himmerlandske kommuner (Mariagerfjord, Vesthimmerland og Rebild). En 

geopark er et område, der kobler geologien med alle andre aspekter af liv; natur, 

kulturhistorie og menneskers liv og aktiviteter i nutiden. Der er udpeget tre fyrtårne i 

geoparken: Jernaldercenteret ved Ertebølle, Saltcenteret ved Mariagerfjord samt Rebild 

Bakker og Rebildcenteret.   
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- Borremosen: Internationalt interessant natur- og kulturmæssigt område. For nyligt er 

Borremose-fæstningen i den sydlige ende af området blevet renoveret. Området er et 

stort kompleks af gamle tørvegrave med masser af arkæologiske fund. Der er mange 

lodsejere i området på begge sider af kommunegrænsen. Der snakkes om mulighed for 

offentlig sti til moseområdet, hvor de mange arkæologiske fund er gjort. De to kommuner 

tænker videre over mulighederne, og selvfølgelig laves der ikke noget uden at lodsejerne 

er med på ideen. 

 

 
3. Grænsevandløb 

Vesthimmerland og Rebild deler flere vandløb, både som grænsevandløb, eller hvor 

vandløbet udspringer i Rebild og løber ind i Vesthimmerland. Vi tager en snak om 

udfordringer og muligheder bl.a. i forhold til regulativer og vedligehold. 

 

Flemming Andersen fortalte at der er et godt samarbejde vedr. de mange fælles vandløb 

(vedligeholdelse og regulativer) (70 km fælles vandløb). Vesthimmerland er i fuld gang med 

at revidere regulativer. Sønderup Å er en fælles ”knast”. Det nuværende regulativ opfylder 

ikke vandløbsloven. Vandløbet er udpeget som et ”naturvandløb”, og dette begreb findes ikke 

i vandløbsloven.  

 

Mange vandløb har udspring i Rebild Kommune, og i Rebild er man meget opmærksom på 

spredning af kæmpebjørneklo via vandløbene.  

 

Kort snak om etablering af vådområder og forsinkelsesbassiner (vandparkeringspladser) af 

hensyn til nabokommuner.  

 

 
4. Vesthimmerlands erfaringer med grejtrailer til udlån.  

Se https://www.vesthimmerland.dk/kommunen/nyheder-presse-og-sociale-medier/seneste-

nyt/nyheder/grejtrailer-laan-mig/  
 
Det er afdelingen for Vej og Park i Vesthimmerlands Kommune, der administrerer 

grejtraileren. Udgangspunkt for traileren er, at den er til låns for foreninger og landsbyer 

(med certifikat). I år er traileren kun udlånt én gang. Fremadrettet skal der måske 

reklameres mere for grejtraileren, men mange foreninger har nok adgang til de redskaber, 

som de skal bruge. Der er ingen planer om at fjerne tilbuddet med grejtraileren.  

I Rebild skal der laves oversigt over hvad landsbyerne har af forskellige grejer, scener, telte 

mm, således landsbyerne kan leje udstyr af hinanden.  

Suldrup Seniorservice – indbyggere samarbejder med lokal entreprenør og anlægsgartner. 

Sørger for at holde byen og dens omgivelser i god stand. 

 
5. Klima Rebild og dets udspring i Det Grønne Råd 

 Klima Rebild er Rebilds årlige klimauger i foråret, og ideen er udsprunget i Det Grønne 

Råd.  

 Klimaplaner for landbrug. 

 

For 9 år siden opstod ideen om Klima Rebild. Ideen blev diskuteret i Det Grønne Råd – 

formålet er, at få klimaet øverst på dagsordenen i 2 uger. Der er plads til alle i Klima Rebild. 

Projektet kræver en ildsjæl som sætter skub i de mange projekter/arrangementer. Rigtig 

mange aktører bidrager til Klima Rebild – bevidsthed om, at vi alle kan være med til at 

ændre fremtiden. Landbruget vil gerne være aktive og kigger ud i fremtiden. Deltaget med 

https://www.vesthimmerland.dk/kommunen/nyheder-presse-og-sociale-medier/seneste-nyt/nyheder/grejtrailer-laan-mig/
https://www.vesthimmerland.dk/kommunen/nyheder-presse-og-sociale-medier/seneste-nyt/nyheder/grejtrailer-laan-mig/
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forskning og mange gode debatter. Skovbrug: Bibringer større oplysning om hvad der sker i 

skoven. At udbrede kendskab til at træ som produkt er meget klimavenligt og i høj grad kan 

være med til at indfri nogle klimamål. Privat skovbrug: Folk er ved at blive klar over, at træ 

er et rigtig godt produkt – både i brug og for miljøet.  

Der er gjort meget, for at få skole- og fritidsområdet med i Klima Rebild. For nyligt er lederen 

af kraftvarmeværket i Støvring kommet med i Klima Rebilds styregruppe. Godt samarbejde fx 

med varmeværkerne på tværs af kommunerne. Klima Rebild er med til at rejse alle de mange 

diskussioner og dilemmaer om klimaet.  

 

Der er et ønske om, at få en klimapolitik i Rebild: Grønt Råd kan måske være med til at 

skubbe projektet i gang?  

  

 

 

6. Rebilds arbejde med kommunens første Natur- og Friluftspolitik 
Rebild Kommune fik i 2017 sin første Natur- og Friluftspolitik, og Det Grønne Råd var med fra 

starten af arbejdet med at formulere og definere politikken. 

 

Rebild Kommune fik vedtaget Natur- og Friluftspolitik op til julen 2017. Opstarten var en 

workshop i Det Grønne Råd, og der har været god sparring mellem enter Natur og Miljø og 

det Grønne Råd. I den offentlige høringsperiode blev der afholdt en naturtur/walk’n’talk ved 

Suldrup Sø, hvor borgere kunne komme med input til politikken.  

Politikken har 4 fokusområder – Ådalene; Kommunale arealer og fredninger; Bynær natur og 

Borgerinddragelse og formidling. Politikken har en 4 årig tidsplan, og er ved at blive fulgt op 

af 2-årige handleplaner. 

 

7. Evt.  
- Der blev vendt erfaringer med hhv. at have og ikke have politisk repræsentation i det 

grønne råd. I Rebild er der ingen politisk repræsentation i rådet, til gengæld holdes der et 

årligt temamøde med Teknik- og Miljøudvalget. I Vesthimmerland er TMU-formanden 

også formand for det grønne råd, og derudover sidder der yderligere et TMU-medlem i 

rådet.  

-  

- Hvordan fungerer det, at der er politikere med i Det Grønne Råd i Vesthimmerland? I RK 

er politikerne langt væk.  Politikerne bidrager ikke til mere dynamik. Et meget informativt 

råd, og knap så dynamisk/energisk. Det handler om de folk der er med i rådene. Der er 

langt mere dynamik i Rebild frem for Vesthimmerland. Kan det virke hæmmende at 

politikere er med i rådene? Man skal selv være med til at finde emner der skal drøftes i 

rådene, og det fungerer godt i Rebild. I Rebild er der tradition for, at rådet mødes med 

TMU en gang hvert år. 

-  Stenrev: Opfordring til Limfjordsrådet, om at de nye stenrev skal beskyttes med 

fredning? Dette bringes videre til de politikere i Vesthimmerland, som sidder i 

Limfjordsrådet. 

- Mårhunde: Kim Mark fra jægerne holdt et oplæg om mårhund. Jægerne har brug for 

penge til at skærpe indsatsen mod mårhunde, da de spreder sig med lynets hast. Hvis en 

mårhund nedlægges (jagt, trafik, fælder mm.) er der krav til hvor det skal registreres. 

Nogle kommuner er begyndt at give penge til jægernes indsats. Jægerne opfordrer til, at 

rådets medlemmer samt Vesthimmerlands og Rebild Kommune retter opmærksomhed 

mod mårhunde og giver penge til køb af udstyr til jagten af dem. Mårhunden skal 

bekæmpes MEGET hårdt. Rebild Kommune har naturarealer, hvor den ikke bekæmpes. 
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Alle mand må gøre noget for at bekæmpe. Opfordring til, at De Grønne Råd tager det på 

næste dagsorden – evt. tværkommunalt? 

 

 

Randi takker for alles deltagelse og for et godt møde, og håber at der har været emner til 

gensidig inspiration i de to kommuners grønne råd. 

 
 


