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Det Grønne Råd, Rebild Kommune  

Tirsdag den 26. november 2019 kl. 15.00-18.00 i mødelokale 2A på Rådhuset i 

Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring. 

Deltagere: Andreas Bekker (Friluftsrådet), Bjarne Christensen (Lystfiskerne), Sussi Handberg 

(Danmarks Naturfredningsforening), Leif Lyngsø (Naturstyrelsen Himmerland), Henrik 

Dalgaard (AgriNord), Sara Tornøe (Center Sundhed, Kultur og Fritid, Rebild Kommune), Niels 

Moes (Turistforeningen), Kim Mark (Jægerne), Jørn Otte (Økologisk Landsforening), Uffe 

Westerberg (Rold Skov Natur- og Kulturcenter), Jan Stistrup (nf plus), Søren Risborg 

(Naturvejlederforeningen) 

Afbud: Troels Horneman, Klaus Anker Hansen 

Referat 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 28. august 2019. Godkendt.  

1. Opfølgning fra sidst:  

1. Mastrup Bæk projektet  

1. Mastrup Bæk projektet er både et vandløbsprojekt og et 

klimaprojekt. Pt. ligger projektet ved Rebild Forsyning, og der skal 

udarbejdes udbudsmateriale. Projektet handler om at få adskilt 

vandløbet og søerne, og søerne skal kunne fungere som 

forsinkelsesbassiner. Der udtrykkes bekymring for sandvandring.  

2. Bred snak omkring sandvandring i vandløb og generel 

vandløbsvedligeholdelse. Snak omkring samarbejdsmuligheder for 

vedligehold af vandløb, samt om vandløbenes naturlige tilstand.  

Der bliver enighed om, at der skal afholdes et temamøde i det 

grønne råd vedr. vandløb i starten af det nye år. Der udtrykkes 

ønske vedr. at få fagfolk udefra til at kunne belyse problematikkerne 

vedr. vandløbsvedligeholdelse mm. På baggrund af mødet kan der 

udarbejdes et skriv med anbefalinger til TMU. Bjarne Christensen 



og sekretariatet går videre med at finde relevante fagfolk til at 

deltage i mødet.  

3. Borgmesteren fra Silkeborg Kommune Steen Vindum bliver 

foreslået som relevant person til et temamøde om vand. 

2. Pris for vådområder 

1. Ivan Holm, der er projektleder på de kommunale vådområder, 

oplyser at prisen for vådområderne i gennemsnit er endt i 1-1,5 mio 

for 10 ha. Det er inklusive jord/jordfordeling. Vådområderne ved 

Simested og Lerkenfeldt er således endt på ca. 16 mio. hver, mens 

Lindenborg Å projektet ender på ca. 4,5 mio. 

2. Godkendelse af dagsorden 

1. Godkendt. 

2. Findes der noget info omkring overløb fra regnvandsbassiner? Vi skal have fat i 

forsyningen. Få afklaring til næste møde.  

3. Klima Rebild 2020 – opstart 

1. Deadline for økonomisk tilskud er d. 5/1. Pt. undersøges mulighed for omdeling 

af Klima Rebild programmet, idet Vores Avis ikke længere er en mulighed. 

2. Opstartsmøde d. 7/11 

1.  Oplæg ved Klima Rebild, Verdensmålsudvalget, Trash Talk 6. klasse 

Skørping Skole, Miljøudvalget på Støvring Gymnasium, Louise Krog fra 

AAU vedr. energi, Jeppe Ugilt vedr. Volstrup. 

2. Sluttede af med workshop. Nogle har udtrykt utilfredshed med 

workshoppen. 

3. Workshop (lad det gro – lad det spire. Lad være med at gå så meget op i 

proces. 

1. Blandet tilbagemelding på workshop. Input vedr. at det skal foregå 

med mindre styring, og med mere fokus på ideer til klimaugerne. 

3. Næste arbejdsgruppemøde i Klima Rebild er d. 3. december kl. 18 i Business 

Park Rebild. Alle opfordres til at deltage. 

4. Hvad er der på tegnebrættet i klimaugerne? 

1. Foredrag med Mickey Gjerris – teolog/etiker/klimaangst 

2. Landsbyfællesskabet fortsætter 

3. Muligt arrangement med Byens bil – en form for delebilsordning. 

4. Gymnasiet påtænker fælles dag med afgangsklasserne i skolerne i 

kommunen. 



5. Muligvis videreudvikling af Trash talk appen.  

6. Kan vi få Dan Jørgensen til at komme og fortælle om klimaloven? 

7. Klimakogebog version 2 – et samskabelsesprojekt. Hvad kan man samle i 

naturen – og hvad kan man lave med de råvarer.  

8. Kommunen 

1. Miljømærkning af virksomheder 

2. Foredrag med Concito – enten med fokus på fødevarer eller 

forbrugsadfærd 

5. Samarbejde mellem DN og Agri Nord? De arbejder videre på et fælles 

arrangement. 

6. Udvidelse af styregruppen  

1. Der er et ønske om at udvide styregruppen, så den er knap så 

kommunetung 

2. Sussi foreslår at alle skal gå tilbage i deres bagland og høre om der er 

nogle som har lyst til at deltage i styregruppen. Det Grønne Råd drøfter og 

udpeger på baggrund af indstillingerne eventuelle nye medlemmer til 

styregruppen. 

7. Snak om hvordan vi får involveret de lokale politikere.  

1. Få involveret politikerne meget mere – hvordan gør vi det? De kommer 

ikke af sig selv. Håndpluk en 5-6 politikere til at deltage/åbne 

arrangementer. Fx skræddersy event/konference hvor politikerne er 

målgruppen – og så inviter dem.   

 

4. Rebild Natur- og Miljøpris. Udpegning af to personer til priskomitéen. 

1. Der har været proces med indkaldelse af nominerede til Rebild Natur- og 

Miljøpris, og der er indkommet 5 indstillinger i alt. 

2. Anna Oosterhof og Kim Edberg deltager i priskomitéen fra TMU. 

3. Kim Mark og Andreas Bekker deltager fra Det Grønne Råd. 

 

5. Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst 

1. Rebild Kommune er tovholder på kommunestanden på Naturmødet i Hirtshals.  



2. Natur- og friluftspolitik: Første handleplan udløber med året. En ny skal 

udarbejdes efter årsskiftet. Rådet bliver præsenteret for det på næste møde. 

3. Samskabelse i Bælum Sønderskov. Forvaltningen starter et arbejde op med 

henblik på at få lavet en overordnet plan for Bælum Sønderskov. Lokale 

interessenter og det grønne råd vil blive inddraget. 

4. Der har været afholdt mågemøde i Støvring – både i foråret og efter 

sommerferien. Før sommerferien var der fokus på hvordan man kan forebygge 

måger. I august var der opfølgning, og problemet med måger er udbredt i 

Støvring. Næste trin bliver regulering samt oplysningskampagne til ynglesæson 

2020.  

5. Planstrategi: Tegner til en ret omfattende revision af kommuneplan hvor fx grønt 

danmarkskort skal udarbejdes.  

 

6. Bordet rundt 

1. Andreas: Friluftsrådet er i gang med en omstrukturering af bestyrelserne i 

kredsene.  

2. Jørn Otte: Økologi-kongres i sidste uge. Klima var vigtigt emne. 

3. Leif. NST har overtaget en ejendom ved Rise – op og ned ad Skindbjerglund. 

Heste er kommet ud ved Skindbjerglund. 

4. Uffe: Naturguiden Himmerland er i Støbeskeen – deadline om en 14. dagens tid 

– send gerne input til Uffe. Klima Rebild input er meget velkommen – senere 

deadline er mulig. 

5. Jan Stistrup: Familiebrugssektionen inden for Landbrug Fødevarer har holdt 

årsmøde. Meget fokus på klima ude på de enkelte bedrifter. Kunne der være 

noget som kunne genbruges til Klima Rebild?  

6. Bjarne: Formand for lystfiskerne i Lindenborg Å er gået bort. Ny formand og 

kasserer er konstitueret her for nylig. Hjemmeside er nede, men satser på at 

komme op og køre igen snarest. 

7. Kim: I næste uge er der møde vedr. regulering af mårhunde. Der er flere der skal 

interessere sig for bekæmpelse af mårhunde (kommunale arealer, NST, private 

arealer..) Der arbejdes på fælder under jorden (har ikke været tilladt tidligere). Pt. 

bestræber man sig på at holde mårhundebestanden nede. Begrænset hvor 

mange henvendelser jægerforbundet får på mårhunde. 



8. Sussi: DN Rebild Årsmøde i Rebildcenteret i morgen onsdag d. 27/11 – alle er 

velkommen. Skovrider Bendt Egede og Leif Lyngsø fortæller om den nyindkøbte 

Rise skov. 

9. Niels Moes: Frustration over manglende samarbejde om fælles turistsamarbejde i 

Himmerland.  

7. Henrik: Der har været brugt tid på at finde personer, som skal deltage i vandrådene 

samt tid på vandløbsregulativer. Kommer også til at deltage på Naturmødet – 

AgriNord vil meget gerne deltage i debatter hvis det giver mening. 

 

8. Forslag til mødekalender for 2020: 

1. Tirsdag den 3. marts. 

2. Tirsdag den 26. maj 

3. Onsdag d. 19. august. 

4. Onsdag den 25. november 

 

9. Evt. 

1. Jørn Otte: Fint at flytte forplejning til midt i mødet i stedet for til slut. 

 

 

 

 

 


