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Referat af møde i Det Grønne Råd, onsdag d. 27. maj 2015
Til stede:
Sussi Handberg, DN-Rebild
Niels Moes, Turistforeningen
Bjarne Christensen, Lystfiskerne
Henrik Dalgaard, Agri Nord
Kim Mark, Jægerforbundet
Anders Horsten, DOF
Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Sara Tornøe, Center Kultur og fritid, Rebild Kommune
John Mønsted Jensen, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune
Henrik Wessel Fyhn, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune (referent)
Afbud fra:
Troels Horneman, Nørlundfonden
Jørn Otte, Økologisk Landsforening
Ulrik Lund, Kødkvægforeningen Himmerland
Leif Lyngsø, Naturstyrelsen Himmerland
Fraværende:
Andreas Bekker, Friluftsrådet
Dagsorden:
1. Velkomst til tilstedeværende nye medlemmer
2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. februar 2015
3. Godkendelse af dagsorden
4. Eventuel supplerende opfølgning på punkter fra forrige møde.
5. Rebild Natur- og Miljøpris 2015
6. Samarbejde om formidling af koldskrigshistorien, ved Niels Moes
7. Klima Rebild, opsamling samt forberedelse af 2016, ved Sussi Handberg
8. Status på Kommunens Plan- og Klimastrategi
9. Bordet rundt
10. Orientering fra Kommunen
11. Evt.
Mødet blev ledet af fungerende formand Sussi Handberg, DN
Punkt 1: John Mønsted bød nye medlemmer velkommen (Anders Horsten, DOF,
Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter og Henrik Wessel Fyhn, Center Natur og Miljø,
Rebild Kommune)

Punkt 2: Referatet fra mødet 25. februar blev godkendt
Punkt 3: Dagsordenen blev godkendt
Punkt 4: Sussi Handberg opfordrede til at Det Grønne Råd afholder temamøder – evt. at alle
Grønne Råd i Himmerland mødes og drøfter naturpolitik.
Punkt 5: Der er indkommet tre forslag til modtagere af Rebild Natur – og Miljøpris 2015: Sussi
Handberg( DN og Klima Rebild-koordinator), Suldrup Seniorservice og Rebild Ungdomsskole.
Sussi Handberg erklærede sig for inhabil.
Udvælgelse af prismodtager foretages af en komité bestående af repræsentanter fra TMU og to fra
Det Grønne Råd. Kim Mark og Anders Horsten meldte sig til opgaven. Det blev foreslået, at
uddelingen af prisen kobles på en anden begivenhed, f.eks. Naturens Dag.
Punkt 6: Niels Moes orienterede om status. Det forventes, at Regan Vest åbner i 2017. Niels
Moes har arbejdet med udvikling af ideen siden 2005. Senest har en arbejdsgruppe med
nedenstående sammensætning videreudviklet ideen.
Bendt Egede, Naturstyrelsen Himmerland
Anny Winther, Rebild Kommune
Jørgen Pedersen, Rold Storkro
Lars Enevold, Visit Rebild
Jan Werner Jensen, Hydrema
Hans Pedersen, Rold Skov Adventure
Per Munch, tidligere oversergent
Lars Nørbach, Hobro Museum
Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Bjarne Laustsen, medlem af folketinget, Socialdemokratiet
Niels Moes, Rebildcentret
Claus Holm, Kultur og fritid, Rebild Kommune
Jes Lunde, Kommunaldirektør, Rebild Kommune
Arbejdsgruppen har udarbejdet en forretningsplan på 50 sider, som blandt andet omhandler planer
for transport mellem Regan Vest og Rebildcenteret samt etablering af et stinet i et naturområde på
28 ha ved Regan Vest.
Nordjyllands Museum projekterer et formidlingscenter under jorden samt en parkeringsplads. Det
tænkes at sluse 15 gæster ad gangen ned i Regan Vest. Dette gennem et stramt bookingsystem.
Formidlingscenteret vil koste 6 millioner kr. hvoraf de 3 mill. ventes at kunne dækkes af
billetindtægter. De resterende 3 millioner skal bevilges af Byrådet. Det ventes at
vedligeholdelsesforpligtigelsen kommer på finansloven og overgår til Miljøministeriet.
Museet ønsker at forestå formidlingen alene. Denne enegang kritiseres af Niels Moes, som ønsker
et samarbejde om formidlingen mellem Rebildcentret og Nordjyllands Museum.
Det Grønne Råd udtrykte et ønske om at arbejdsgruppen genoplives og udvides, at
arbejdsgruppen formaliseres og at der udarbejdes en helhedsplan for projekterne i å-dalen. Samt
at Rebildcenteret og Museets formidling koordineres. Det blev besluttet at Det Grønne Råd skal
henvende sig til borgmesteren og kommunaldirektøren med et ønske om dette. Dette er sket i
Sussi Handbergs mail af 28. maj 2015, som er videresendt til Det Grønne Råd.
Punkt 7: Sussi Handberg henviste til Forvaltningens indstilling til udvalget om at der bevilges
100.000 kr. til Klima Rebild i 2015/16. Udvalget fulgte indstillingen. Årets Klimaaktiviteter, som har
været rettet primært mod børn og unge samt erhvervslivet, har været inspirationskilde til en række

nye ideer. Klima Rebild har opnået stor opmærksomhed, og andre kommuner og grønne råd har
henvendt sig med spørgsmål om, hvordan projektet er kommet i værk.
Punkt 8: Forslag til Kommunens Plan- og Klimastrategi har været i offentlig høring, og der er
indkommet ca 20 bemærkninger plus en hel del ”pølsevognskort” Bemærkningerne omhandler
bl.a.:
-

Nej tak til Skibsted vindmøllerne
Ønske om større indsats for økologi og alternativ energi
Ønske om flere alternative boformer i kommunen
Ønske om flere cykelstier
Ønske om mere bynær skov
Genopretning af fortove

Bemærkningerne skal forelægges den politiske styregruppe d. 22. juni 2015.
DN mener, at planen ikke er konkret nok og at den bør indeholde mere om natur og adgang til
denne. En hel del naturområder i kommunen kunne efter DNs mening forbindes i et grønt netværk
ved korridorer og stisystemer. Dette kunne evt. foretages uden konflikt med landbruget, bl.a.
gennem tilskud til skovrejsning og ekstensivering.
Anders Horsten(DOF) rejste spørgsmålet om hvorvidt Rebild Kommune har en naturpolitik. Dette
er ikke tilfældet. John Mønsted henviste til den igangværende landskabsanalyse i Kommunen, som
skal anvendes ved udarbejdelsen af den næste kommuneplan. Landskabsanalysen kan evt,
fremlægges ved næste møde i Det Grønne Råd.
Punkt 9:
• Henrik Dalgaard, Agri Nord: Følger vandplanerne og håndteringen af indvindingsområderne
tæt.
• Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter: Søndag 31. maj indvies ny cykelsti
mellem Rebild og Stinesminde. Naturstyrelsen og Kommunen har gennem et LAG-projekt
opsat WiFi-netværk i forbindelse med formidlingen på Vester Skovhus, Rold Skov. Der er
foreslået en brandingkampagne for kommunen omhandlende turisme og ”Triatland” – et
paradis for aktive i naturen.
• Niels Moes, Rebildcenteret orienterede om Naturportalen, hvor en tunnel under Hobrovej
tænkes at få Gravlevdalen til at hænge sammen. Tunnelen vil føre Thingbæk kildebæk, sti
og faunapassage under vejen. Portalen ventes færdig i juni.
• Sara Tornøe, Center Kultur og fritid, Rebild Kommune: Rebild Kommune ansøger om at
blive årets Friluftskommune. Årets emne er klimatilpasning med rekreative elementer.
• Bjarne Christensen, Lystfiskerne: Gydegrusprojektet i Lindenborg Å fungerer; lampretten
gyder der nu.
• Anders Horsten, DOF: der er indgået en aftale med Naturstyrelsen om, at alle træer, hvor
der yngler ugler og sortspætter skal udpeges til ”Livstræer”.
Punkt 10: John Mønsted Jensen, Center Natur og Miljø orienterede om Grøn Vækst projekterne i
kommunen. Der er bevilget penge til en række projekter, som dog har måttet beskæres lidt hen ad
vejen. For tiden færdiggøres en række stiprojekter under Grøn Vækst: En cykelsti ved Gl. Skørping
(del af Hærvejsruten) er opgraderet. Mastrup Å-ruten markeres og der opsættes kortborde til
information. I Støvring Ådale etableres en trampesti fra Bæveren til Kærvej, der giver direkte
adgang til Lindenborg Ådal. Kommunen satser på at erhverve traceet til eventuel fremtidig
opgradering af stien. Der etableres en trampesti fra Klepholm til Egholm. Ved Ny Kærvej etableres
en cykelsti langs jernbanen. Stien kobles til Vaseholmstien. Ved Gravlev Sø renoveres nedslidte
boardwalks nær Lundehuset.

Ved Håls Bro er en kanoophalerplads med anløbsbro og ophalerrampe næsten klar til brug.
Pladsen skal bl.a. afhjælpe de nuværende trafikale problemer med parkering langs vejen i
forbindelse med ophaling.
Fristen for tilsagn er 1. juli 2015. Formidlingen af projekterne følger.
Ud over Grøn Vækst projekterne er der ved Klepholm etableret en enkel anløbsplads for kanoer,
en shelterplads og en bålhytte.
Diverse vådområdeprojekter omhandler bl.a. Torsted Sø, vandløbsrestaurering, fjernelse af
spærringer. Det nævnes, at Hjeds Sø-projektet måske kan komme i konflikt med anden natur.
Punkt 11: Der var ingen bemærkninger under eventuelt.
Mødet sluttede kl. 18.00. Deltagerne blev tilbudt at deltage i en offentlig naturtur til Bjergeskoven,
kl. 19.00.

