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Det Grønne Råd, Rebild Kommune
Referat fra torsdag den 28. februar 2019
På Skillingbro Naturskole, Røde Møllevej 17, 9520 Skørping
Deltagere:
Andreas Bekker, Friluftsrådet
Sussi Handberg, Danmarks Naturfredningsforening
Troels Horneman (Nørlundfonden), de private skovejere
Leif Lyngsøe, Naturstyrelsen
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
Claus Riber Knudsen, Centerchef, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune
Karen Clausager, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune
Mette Kann-Christiansen, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune (referent)
Afbud fra:
Henrik Dalgaard, AgriNord
Bjarne Christensen, Lystfiskerne
Susanne Munk, DOF
Fraværende:
Ulrik Lund, Kødkvægforeningen
Mødet startede med en gåtur ned til Lindenborg Å, hvor Søren Risborg og Uffe Westerberg fortalte om
åen mm.
Der blev budt velkommen til Andreas Bekker, der afløser Randi Stub som Friluftsrådets repræsentant,
og til Troels Horneman, der de næste to år sidder som repræsentant for de private skovejere.
1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. november 2018.
A. Sussi: Tilføjelse til pkt. 3: Sussi lavede udkastet til indsigelsen vedr. Rebild Kommunes
opsigelse af samarbejdet om Rold Skov Natur og Kulturcenter, og kiggede det igennem
med Randi.
B. Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
A. Godkendt.
3. Evaluering af rådets arbejde
A. Leif Lyngsø: Entydigt at Vesthimmerland blev inspireret af Rebilds Grønne Råd. Mange
ting bliver fanget i Klima Rebild, som er blevet stort for det Grønne Råd.
B. Sussi Handberg: Randi Stub har fortalt til Sussi, at hun er positiv over gode
samtaletraditioner, fællesskab og fælles interesser i det Grønne Råd, der skal løftes.

Randi pointerer, at det er vigtigt med længerevarende projekter som rækker ud over
næste møde. Dette er Sussi enig i. Mange emner er der fælles interesse for i Det
Grønne Råd fx klima/bæredygtighed. Det fungerer godt, at forummet bliver brugt til at
dele erfaringer med.
C. Niels Moes: Der er en rigtig god tone i rådet. Er enig i, at det fungerer godt, at rådet
samles om store projekter – ”står vi sammen, så kan vi mere”.
D. Jørn Otte: Et mere bredt Grønt Råd end i Vesthimmerland, og det bidrager nok til en god
bredde i viden og kunnen.
E. Andreas Bekker: Den energi der ligger i Klima Rebild skal ikke undervurderes.
F. Leif Lyngsø: Giver Niels ret – Rådet er gode ved hinanden og slås ikke på trods af
forskellige interesser. Fx er det rigtig fint, at landbruget også engagerer sig i Klima
Rebild – det er super godt, at man engagere sig i stedet for at kæmpe imod.
G. Uffe Westerberg: Giver Niels og Leif ret. Godt forum med fornuftig stemning. Klima
Rebild virker som noget samlende for rådet. Bør nok også engagere sig i biologisk
mangfoldighed/bæredygtighed – det er der perspektiv i. Engagere sig dybt i nogle få
ting, og ikke skyde med spredehagl, så det ikke bare bliver ”snakke-møder”.
H. Claus Riber fortæller om Natur- og Friluftspolitikken, som ofte bliver brugt i forvaltningen.
I. Sussi Handberg: Har indtryk af, at vi i Rebild har et godt råd hvor der er mulighed for at
skabe noget sammen i rådet – og det skal vi holde fast i.
J. Niels Moes forslår at rådet fx kan arbejde med multifunktionelle landbrugsarealer. Det
kunne være godt forum til at vende konfronterende holdninger, så det er afbødet i
fremtiden.
K. Leif Lyngsø: Kunne ønske sig større politisk repræsentation, men vi har trods alt et årligt
møde, og det er værd at holde fast i. Er der teknik- og miljøfaglige områder, hvor rådets
kan klæde politikerne bedre på – bruge gerne rådet som høringspart.
L. Valg af ny formand
1. Forretningsordenen er lidt upræcis i forhold til hvordan proceduren for valg er, og
derfor foreslår CNM denne procedure:
1. Formanden vælges for en 4-årig periode (forslag om at det følger
byrådsperioderne).
2. Sekretariatet foreslår at formanden vælges blandt de frivillige i rådet.
3. Proceduren for valget bliver:
1. Indkaldelse af forslag – mundtligt
2. Er der mere end én kandidat laves hemmelig skriftlig afstemning
3. Er der ingen kandidater, forslår sekretariatet tænkepause, og valg
på næstkommende møde i maj måned
2. Jørn Otte foreslår Andres Bekker fra Friluftsrådet – foreningen dækker bredt det
grønne råds formål. Andreas vil gerne tage rollen som formand.
3. Andreas vælges som det Grønne Råds formand uden modkandidater.
4. Claus Riber: CNM vil lave et udkast til revision af rådets forretningsorden, så
procedurer for formandsvalg kommer i – vil ske ved lejlighed.
5. Sussi Handberg vil gerne fortsætte som næstformand. Bliver genvalgt.
M. Klima Rebild 2019 – status
1. 30 arrangementer på skemaet.
2. Sussi Handberg: I dag er det blevet helt i orden at være med til at lave events til
Klima Rebild. Alle har en opfattelse af, at det er utroligt vigtigt med
klimaspørgsmålet. Mange brede arrangementer på tværs af interesser. Mange
flere er med til Klima Rebild og mange ildsjæle i Klima Rebild holder stadig fast i
og deltager i Klima Rebild, og det hele har udviklet sig. Støvring Gymnasiet står
for åbningen af dette års Klima Rebild (fredag d. 29/3).
3. Søren Risborg: Terndrup Skole tyvstarter nogle uger før Klima Rebild, hvor
Søren skal deltage.
4. Niels Moes: Klimakunst med foredrag af Jesper Theilgaard i maj.
4. Multifunktionel jordfordeling (Niels Moes)
A. Den rundsendte video (https://vimeo.com/267213237) fremvises fra Collective Impact.
B. Der er en god snak omkring multifunktionel jordfordeling.

C. Der bliver snakket omkring vigtigheden af emnet, samt at det vil være interessant at
følge emnet på sigt. Evt. som tema på fremtidigt møde med relevant gæst/NST?

5. Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst
A. Life-projekter: LIFE Højmoser I Danmark
Vi er i gang med at forhandle med lodsejerne I forhold til de erstatninger der gives i
forbindelse med projektet. Vi har haft en uvildig konsulent fra DHH Forest, Hedeselskabet
til at vurdere lodsejernes tab, som følge af projektet. Erstatning gives fordi lodsejer må
tåle rydning såvel som vandstandshævning i moserne.
LIFE IP Natureman: I Rebild Kommune arbejdes der med den første helhedsplan for et
område. Det er en helhedsplan for den del af Lindenborg Ådal, der grænser op til Ålborg
Kommune. Planene udarbejdes i samarbejde med Ålborg Kommune. Helhedsplaner skal
beskrive problemstillinger vedr. natur, vandløb og klima i ådalen samt fremstille en
overordnet vision for området.
Rebild Kommune har sammen med de berørte lodsejere ligeledes igangsat et
rydningsprojekt i Skindbjerg. Projektet laves under den aktion i LIFE IP som hedder ”
Særlig plejekrævende arter og naturtyper” og har til formål at skabe bedre levevilkår for
orkideerne Fruesko og Bakke-Gøgeurt. Derudover skabes der lysåbne forhold på
kalkoverdrev, der også er til gavn for mange andre arter knyttet til naturtypen.

B. Mastrupsøerne: Der har været afholdt et offentligt møde om hvad der skal ske på sigt.
Klimasikring, vandplansprojekt, rekreative område i Støvring. Mange gode inputs. Rebild
Vand og Spildevand skal md ind over. Søren Risborg fortæller, at elever fra
Karensmindeskolen gerne vil være med til at lægge grus ud.
C. Vådområder: Vi laver mange i Rebild. Forslag til ekskursion på et senere tidspunkt.
D. Planstrategi: Ved at blive sat i værk – byråd skal snakke om det på visionsseminar i
marts.
E. PBV: Ansætter to ekstra planlæggere.
F. Grundvandskampagne – skilte. Samarbejde mellem vandværker mm., og de er med til at
betale for skiltene.

6. Bordet rundt
A. Intet

7. Evt.
A. Sekretariatet sender blomst til Randi.

