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Møde i Grønt Råd 

Onsdag den 28. februar 2018 kl. 15.00-18.30 

Sted: den nye administrationsbygning i Nørager, Jernbanegade 9, 9610 

Nørager 

 

Tilstede: Henrik Dalgaard (AgriNord), Randi Stub Petersen (Friluftsrådet), Sussi Handberg (DN), Bjarne Chri-

stensen (Lystfiskerne), Henrik Thorlacius-Ussing (private skovejere), Sara Tornøe (Kultur og Fritid), Jørn Otte 

(Økologisk Landsforening), Karen Clausager (Center Natur og Miljø), Mette Kann-Christiansen (Center Natur 

og Miljø) 

Afbud: Gitte Holm (DOF), Leif Lyngsø (Naturstyrelsen), Niels Moes (Turistforeningen), Uffe Westerberg 

(Rold Skov Natur og Kulturcenter), Jan Stistrup (nf plus) 

Ikke tilstede: Ulrik Lund (Kødkvægforeningen), Kim Mark (Jægerne)  

Referent: Mette Kann-Christiansen 

 

Referat 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 30. november 2017 

a. Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

a. Pkt. 3 bliver kun en kort orientering, da Anja Daugbjerg Hansen ikke har mulighed for at del-

tage i mødet i dag.  

b. Godkendt 

 

3. Status på kommunens LIFE-projekter (Karen) 

a. Vi har fået lavet tekniske forundersøgelser i alle 4 fire moseområder i Rebild Kommune – vi 

afventer resultaterne i nærmeste fremtid. Når vi har resultaterne skal vi have en snak med 

lodsejerne om resultaterne af forundersøgelserne. Senere kommer udbud af anlæg og 

myndighedsbehandling. 
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Vi skal her i foråret aflevere vores anden ”progress report”. Det er en rapport til EU, der 

skal dokumentere, at der er fremdrift i alle delprojekterne fx at vi overholder deadlines for 

de forskellige opgaver, samt at der er styr på projektets økonomi. 

 

b. Tag fat i Anja ved yderligere spørgsmål. Emnet tages op igen ved et af de kommende mø-

der i Grønt Råd. Det foreslås af Randi, at vi kan besøge en højmose forud for et af de næste 

møder. 

c. Læs mere via dette link https://www.raisedbogsindenmark.dk/  

 

4. Klima Rebild 2018 – status (Sara Tornøe) 

a. Avisannoncer (4-sidet) er klar til næste uges udgave af Vores Avis. Primært fokus på de åb-

nearrangementer, men de lukkede nævnes også i et omfang. 

b. Hjemmesiden er ved at blive opdateret – næsten færdig 

c. Mere end 60 timers klimainspiration i løber af klimaugerne  

d. Arrangementer er oprettet på Facebook, og begynder at blive delt via kommunens hjem-

meside. 

e. Klimakogebog bliver klar til åbningen, og kan købes der samt til klimafestival. E-bog bliver 

gratis tilgængelig på kommunens hjemmeside. Prisen bliver omkring 50 kr., således at ud-

gifterne er dækket nogenlunde. 

f. Samskabelsesproces mellem kommune og frivillige er virkelig velfungerende, og opbaknin-

gen bliver større og større. 

g. Udover de annoncerede arrangementer er der masser af klimaaktiviteter i skoler og institu-

tioner.  

h. Klimatestamentet på P1 – Anette Bruun Hansen har taget kontakt for at høre om de ikke 

vil ud til Klima Rebild. 

i. Ugerne tegner til at blive en succes. 

j. Anette finder en fra DN til Agri Nords arrangement i Rebild Centeret. Sara og Henrik finder 

ud af noget med forplejning? Der gættes på 50-70 deltagere. Henrik finder ud af om der 

skal bruges projektor mm. og giver besked til Anette. 

https://www.raisedbogsindenmark.dk/
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k. Generelt er det vigtigt at vi hver især spreder budskabet om de mange gode og relevante ar-

rangementer i vores baglande. Tag også fat i Nordjyske og de lokale aviser i forhold til re-

klame og dækning af arrangementerne.  

 

 

 

 

5. Kommunens forbrug af pesticider (Karen/Randi) 

a. Kommunen bruger ikke pesticider på kommunale arealer, dog er der givet tilladelse til at 

bruge pesticider ganske få steder (bekæmpelse af bjørneklo) pga. arbejdsmiljøforhold (pe-

sticider er sidste udvej for bekæmpelse):  

i. Hobrovej syd for Gravlev  

ii. Skydebanen i Støvring (massiv forekomst i læhegn) 

iii. Krastrup Genbrugsplads (stejl stigning)).  

b. Der er undersøgt, om der er særlige grundvandsforhold i de tre områder, og det er der ik-

ke.  

c. Landsdækkende undersøgelse viser, at der generelt er en stigning i forbrug af pesticider 

d. Når kommunen bortforpagter arealer, må der så sprøjtes? I nye forpagtningsaftaler står 

der, at der ikke må bruges pesticider på landbrugsarealerne.  

e. Kan der bruges ukrudtsbrændere, når vi er en Klimakommune? Der har været en artikel om 

en kommune der anvender kogende vand/damp. Rebild har tidligere brugt får til bekæm-

pelse af bjørneklo – kan det bruges andre steder? 

f. Miljø- og fødevareministerie har udgivet en rapport vedr. ”Undersøgelse af forbruget af pe-

sticider på offentlige arealer i 2016” – læs mere her: 

http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/feb/stabilt-lavt-forbrug-af-pesticider-

paa-offentlige-arealer/  

 

6. Rewilding af kommunale arealer – tilsåning med vilde planter. Politik for bistader på fredede area-

ler til sikring af vilde bier (Randi) 

a. Må private stille bistader ud på fx heder? Det kan få de vilde bier til at forsvinde.  

http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/feb/stabilt-lavt-forbrug-af-pesticider-paa-offentlige-arealer/
http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/feb/stabilt-lavt-forbrug-af-pesticider-paa-offentlige-arealer/
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b. Tilsåning af udvalgte arealer? Kan det være en metode til at spare på pesticider? Vejkanter 

bliver slået så tidligt at frøspredning ikke kan ske. Det kan både have noget med trafiksik-

kerhed at gøre, men også om hvornår det praktisk kan lade sig gøre. Kan man udvælge vis-

se strækninger, hvor frøspredning kan ske. Politisk beslutning om at disse arealer skal prio-

riteres. Anette fortæller om grundvandsbeskyttelse på visse områder med stor grund-

vandsinteresser foreslås tidlig slåning, således frøspredning ikke sker til marker og man på 

den måde undgå pesticider. 

c. I Vesthimmerland har man forsøgt sig med alternativ slåning, men problemet er opsamling af 

det slåede materiale – det koster. Sussi foreslår noget a la affaldsindsamlingen i landsbyer-

ne – hvor landsbyerne står for opsamlingen. Sara kan udbrede kendskab til landsbyrådet i 

form af oplysningsmateriale eller oplyse om et møde.  

d. Beslutning: Nogle for det Grønne Råd stiller op til et boost om rewilding (til et landsby-

rådsmøde) – Sara undersøger om der er interesse for dette i landsbyrådet 

 

7. Grønt Danmarkskort og lokalt naturråd – status på arbejdet (Mette) 

a. Alle kommuner er forpligtet til at udarbejde et Grønt Danmarkskort, som en del af kommu-

neplanen, samt etablere lokale naturråd. Rebild Kommune har etableret et lokalt naturråd 

med Aalborg Kommune, Vesthimmerlands Kommune samt Mariagerfjord Kommune. Rå-

det har mødtes to gange, hvor opgaven har været præsenteret og diskuteret. Tredje møde 

er en heldagsudflugt til to lokaliteter. Sjette og sidste møde i naturrådet er en politisk over-

levering af rådets arbejde.  

b. På det lokale naturråds hjemmeside kan der læses referater fra møderne samt findes yder-

ligere oplysninger: https://www.aalborg.dk/naturr%C3%A5d  

  

8. Det gode byliv i Støvring – status fra dialogmøde med foreninger den 6. februar (Randi) 

a. Rådets var inviteret, og Randis suppleant deltog i mødet.  

b. Arealet i Støvring Ådal: Er meget hurtigt blevet bebygget og beboet. Opleves tætbeboet. 

Arealet kan udvikles langs jernbanen og syd på. Randis holdning er, at der skal være mere 

grønt inde i byen – giver mening i forhold til børnehave, demenscenter og de øvrige. Er 

området allerede planlagt?  

c.    Skal rådet mene noget, så skal vi have præsenteret det i rådet.  

https://www.aalborg.dk/naturr%C3%A5d
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d. Det undersøges, om rådet kan få nogen til at komme og fortælle om planerne  

 

9. Fællesmøde med Grønt Råd i Vesthimmerland (Randi/Karen) 

a. Karen har skrevet til forvaltningen i VH – er der interesse for fællesmøde? Ny formand i rådet 

– formanden for TMU. De er modtagelige for mødedatoer. 

b. Karen arbejder videre med at få et møde arrangeret 

c.  Forslag til dagsorden modtages: Generel erfaringsudveksling, struktur, hvad de arbejder 

med og vi kan fortælle hvad vi gør.  

d. Hvorfor ikke mødes med MF? Vi har tidligere mødtes med dem, men det er længe siden 

efterhånden. 

 

10. Handlingsplan for Natur- og Friluftspolitikken – status (Karen) 

a.  Handlingsplanen er det næste skridt – byrådet har vedtaget politikken.  

b. Forvaltningen har ambition om den første handleplan skal laves i år. 

c. Emner:  

i. Ådale (indeholdt i LIFE IP projekt): pleje, tage vare på biodiversitet, informere og 

rådgive lodsejere,  

ii. Registrering og kvalitetsplanlægning: løbende arealer hvor der laves feltarbejde 

iii. Kommunale arealer og fredninger: plejeplaner for fredede arealer ved Gravlev og 

Borremosen, samt fokus på stier (opgradering af stier og vedligehold) 

iv. Bynær natur: Stier, bynær skovrejsning,  

v. Formidling: Videreudvikle den digitale formidling 

d. Andre indspark er meget velkommen! - også til kommende handleplaner. 

e.  Enighed om at det er godt, at første handleplan allerede er i gang   

 

11. Fællesmøde med det nye Teknik- og Miljøudvalg (Randi/Karen) 

a. Udvalget har rigtig travlt pt, så kan vi mødes i forbindelse med et af deres udvalgsmøder? 1-

1,5 time d. 13. juni – dvs. det grønne råds møde i maj udskydes til juni. Et fælles møde mel-

lem TMU og det grønne råd kommer på udvalgsmøde i næste uge.  
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b. Emner: fortælle om rådet, præsentationsrunde, og hvad har vi arbejdet med og hvad ar-

bejder vi med. Hvad kan rådet bruges til? Evt. hvis der er noget aktuelt der skal diskuteres, 

så kom med det. Fx Klima Rebild. 

 

12. Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst 

a. Skovrejsning: Rebild Kommune indkalder forslag til områder der er skovrejsning ønsket og 

skovrejsning uønsket.  

Det blev foreslået, at kommunen skulle kigge på landsbyer med indvindingsområder, hvor 

kommunen ejer arealet – til skovrejsning? Beskyt de små vandværker. 

b. Klimahandleplanen er pt. sat på standby  

c. Ny placering af skydebane: Banen i Støvring er klemt, og ny potentiel placering arbejdes der 

videre med. Foroffentlighed (med debatoplæg) med borgermøde til marts. 

d. Ny stilling er opslået: delvis natur og delvis vandløb 

e.  Henvendelse fra naturkunstnere: kommer til kommunen i slut maj/start juni. Produktet er 

en bog samt udstilling med deres værker. Se mere her: 

http://www.naturkunstnere.dk/index.htm  

 

13. Bordet rundt 

a. Lystfiskerne: De har observeret flere steder, at vandløbet er hårdt plejet. Foreningen har fået 

arrangeret et årligt møde med vandløbsfolkene i kommunen. Pt. er de i gang med et kæm-

pe gydegrusprojekt nedstrøms Blåhøl i Lindenborg Å. 

b. DN: Klima Rebild – Favrskov Kommune kører klimauger samtidig med os. Ogsåe Bornholm, 

Hillerød, Sønderborg er i gang med lignende projekter. Sussi faciliterer gennem telefon-

snakke.  

Høring af skovplaner – især fokus på urørt skov (Skinbjerglund, Buderupholm Dambrug og 

syd på, fællesskoven (vest for St. Økssø og ud til den gamle hovedvej), samt skovloven. Ny 

præsident på vej i DN. 

c. AgriNord: Opjustererer på konsulentsiden – der er mange ting for tiden (grønt danmarkskort, 

klima, kommuneplan, regulativer…). Synes der mangler fokus på helhedstænkningen mel-

lem vandløbsregulativer og klimahandleplan – hvorfor skal det udskydes? Problematiseres 

til fællesmødet med udvalget. 

http://www.naturkunstnere.dk/index.htm
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d. Private skovejere: Der udlægges ikke mere urørt skov pt. Fokus på produktion. Træ er det 

nye sort  Snak om hvorvidt træ og huse skal dyrkes som hovedtema til Klima Rebild 

2019? Generel snak om træets kredsløb. 

e. Økologisk Landsforening: Årsmøde næste uge (temaet har været klimapåvirkning det seneste 

år). 15. april skal køerne ud på græs. 

f. Friluftsrådet: Besked fra Buderupholm Dambrug – ej plads til kanostøttepunkt (pga. våd jord 

samt fluefiskere) 

g.  Kultur og Fritid: Vi har lavet en ansøgning til Klima100 – udvælgelse af de 100 bedste ideer 

til klimatiltag. Vi får svar i starten af maj 2018. Efterlyser billeder over 2/3 MB af events fra 

Klima Rebild– send dem til Sara! 


