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Referat fra møde i Det Grønne Råd, torsdag den 28. august 2014 kl. 16.30 i Nørager. 
 
Til stede: 
Randi Stub, Friluftsrådet (formand) 
Bjarne Christensen, Lystfiskerne (næstformand) 
Sussi Handberg, Danmarks Naturfredningsforening  
Kim Mark, Jægerne 
Leif Lyngsøe, Naturstyrelsen 
Henrik Thorlacius-Ussing, De private skovejere 
Niels Moes, Turisforeningen 
Sara Tornøe, Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune 
John Mønsted Jensen, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune (referent) 
 
Afbud fra: 
Henrik Dalgaard, AgriNord 
Barbara Sejersen, Dansk Ornitologisk Forening 
Karen Clausager, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune  
Ulrik Lund, Kødkvægforeningen Himmerland 
 
Før mødet var der besigtigelse i Brorstrup Kær, hvor John Mønsted fortalte om vindmøllerne, 
VE-projekter i lokalområdet, nye stier i Kæret, områdets naturværdier og de plejemæssige 
udfordringer, herunder også Kæmpe-Bjørneklo.  
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 4. juni 2014. 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Opfølgning på punkter fra forrige møde. 

1. Uddeling af Rebild Natur- og Miljøpris ifbm. Klima 14:14 
2. TMUs udmelding om hvad og hvordan de vil bruge Det Grønne Råd (på TMU 

mødet den 13. august 2014) 
3. Brev om naturpleje og ressourcer (se vedlagte udkast) 

4. Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst 
5. Bordet rundt (nyt fast punkt) 
6. Arbejdet med en naturpolitik: Hvad har Det Grønne Råd brug for af data/oplysninger for 

at kunne kvalificere arbejdet med natur og friluftsliv i Rebild Kommune? Forvaltningen 
er i gang med at forsøge at lave et overblik over kommunale naturarealer, kendte stier, 
rekreative faciliteter, større seværdigheder/fortidsminder mm., men vi vil gerne have 
input fra Rådet (se vedlagte udkast til oversigt). 

7. Henvendelse fra vindmøllefirma. 
8. Revision/opdatering af Det Grønne Råds kommissorium og forretningsorden (det 

nuværende blev udsendt som bilag til forrige møde) 
9. Evt. 

 
Ad 1) Godkendt. 
 
Ad 2) Godkendt. 
 
Ad 3.1) Sussi berettede om prisoverrækkelsen den 26. juni 2014. Rebild Kommunes Natur- og 
Miljøpris tilfaldt i år 9. klasserne på Karensmindeskolen i Støvring. Efter besøg på Skørping 
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varmeværk i Klima 14:14-ugen havde klasserne lavet et stort og inspirerende maleri. Det skal 
hænge på varmeværket i Skørping. Prisoverrækkelsen foregik sidste skoledag inden 
sommerferien. Borgmester Leon Sebbelin overrakte en check på 5000 kroner til de kreative 
elever. Begivenheden fik fin omtale på Kommunens hjemmeside samt Nordjyske Stiftstidende 
og distriktsaviserne. 
 
Ad 3.2) På fællesmødet 4. juni 2014 anmodede Rådet TMU tage stilling til politisk 
repræsentation i Rådet. TMU har 13. august 2014 drøftet anmodningen og besluttet, at der 
ikke skal være politisk repræsentation. TMU har samme holdning og praksis i forhold til andre 
sammenlignelige råd. Der blev fra TMU tilføjet anerkendelse af Rådets betydning og virke. 
 
Ad 3.3) Rundsendt udkast til brev til øvrige Grønne Råd i Nordjylland blev drøftet. Der var 
ønsker om yderligere drøftelse af brevets indhold. Særlig blev kommenteret hvorvidt brevet 
skal signalere stop for etablering af ny natur. Der blev også drøftet tydeliggørelse af statens og 
kommunernes rolle i naturforvaltningen. Da initiativtager Henrik Dalgaard ikke deltog i mødet, 
blev det besluttet, at drøftelsen genoptages ved næstkommende møde hvor Henrik Dalgaard 
deltager.  
 
Ad 4) 
 
Lokalråd 
Byrådet overvejer etablering af lokalråd i kommunens 9 vækstbyer. Med henblik på afdækning 
af interessen afholdes borgermøder i de 9 byer i september 2014. Lokalrådene tænkes bredere 
end enkeltforeninger i byerne, at kunne afspejle lokale ønsker til udvikling og projekter. Det er 
tanken, at lokalrådene kan søge penge til konkrete projekter, i lighed med ordningen for 
landsbyer. 
 
Vandplaner 
Første generation af vandplaner (2010-2015) er stærkt forsinkede og endnu ikke endeligt 
vedtaget. Trods det arbejder Kommunen i lighed med andre Kommuner videre med 
projekttyper, der ikke vurderes berørt af ændringer i en endeligt vedtaget plan. Således 
fortsætter Rebild Kommune tilrettelæggelsen af 5 vådområdeprojekter og en stribe 
vandløbsprojekter. Ingen af dem er endnu under fysisk etablering, men flere er tæt på. Alle 
projekter forudsætter massiv tilslutning fra lodsejere. 
Anden generation af vandplaner (2016-2021) er under forberedelse. De kommunale indsatser 
omhandler vandløbsrestaurering. Indsatsen sker koordineret i vandløbsoplande. Kommunerne i 
Limfjordsoplandet samarbejder herom i det til formålet etablerede Limfjordsråd. Der har været 
mere direkte inddragelse af interessenter i processen, end ved udarbejdelse af første 
generation af vandplaner, idet nedsatte vandråd har kunnet lave indstillinger til Kommunerne 
om hvilke konkrete værktøjer, der skal bruges til forbedring af vandmiljøet. De konkrete 
vandløbsstrækninger og spærringer, der skal arbejdes med i anden planperiode er udpeget. 
I Rebild Kommune er det restaurering af 74 km vandløb og fjernelse af fem spærringer til en 
pris af ca. 10 mio. kroner. 
 
Fremskyndede kommunale planer 
Byrådet har vedtaget at fremskynde udarbejdelse af næste planstrategi, Agenda 
21/klimastrategi samt revision af Kommuneplanen. Arbejdet med Planstrategi, Agenda 21 og 
klimastrategi påbegyndes i uge 36. De to sidstnævnte strategier slås sammen. Forslag til de to 
strategier ventes offentliggjort i starten af det nye år, med forventet endelig vedtagelse i 
byrådet i april 2015. Planstrategien skal indeholde en redegørelse for den fysiske udvikling 
siden sidste planstrategi samt den politiske prioritering af fokusområder til revisionen af 
Kommuneplanen. En ny Kommuneplan til erstatning for den gældende Kommuneplan 2013 
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ventes færdig i 2016. Den fremskyndede proces for alle planerne har til formål at give det 
nuværende byråd bedre ejerskab til planerne end til gældende planer, der er vedtaget af det 
forrige byråd. Ved byrådsvalget var der ret stor udskiftning af medlemmerne. 
Planprocesserne ventes åbnet mere op for offentligheden end tidligere. Det Grønne Råd vil 
blive informeret når processen er endeligt tilrettelagt. 
 
Statens § 3-serviceeftersyn 
Rebild Kommune har ultimo august kommenteret statens § 3-gennemgang. Kommunen har 
væsentligst kommenteret nogle af statens konstateringer af uoverensstemmelser mellem den 
hidtidige § 3-registrering i Danmarks Miljøportal og den faktiske arealanvendelse. Efter 
Kommunen har afgivet kommentarer redigerer Naturstyrelsen § 3-temaet i korte træk således: 
 
           Hidtidig § 3-registrering opretholdes selv om aktuel arealanvendelse ikke svarer til  
           definitionen på en beskyttet naturtype. Kommunen opretter efterfølgende sag til  
           konkret afklaring af årsag (overtrædelse eller fejlregistrering). Der er ca. 400 sager.  
           Afgørelser om overtrædelser vil kunne påklages af lodsejer. 
 
           § 3-registrering ophæves, hvor Kommunen umiddelbart har tilsluttet sig vurderingen.  
           Der er ca. 50 tilfælde. 
            
           Nyregistrering af § 3, hvor Kommunen ikke umiddelbart har kunnet meddele  
           Naturstyrelsen, at arealet er anmeldt udyrket eller andre forhold til hinder for  
           registrering som § 3-natur. Der er ca. 300 nyregistreringer. Kommunen 
           opretter sager på dem alle, kontakter lodsejerne og afgør hvorvidt nyregistrering er  
           korrekt. Afgørelser vil kunne påklages af lodsejer. 
 
           Mindre rettelser, typisk ændret afgrænsning eller anden naturtype. Der er ca. 1000 
           tilfælde. Kommunen inddrager lodsejere såfremt der ikke er tale om rene bagateller. 
 
I løbet af efteråret ventes Naturstyrelsen at rette § 3-temaet i Danmarks Miljøportal i 
overensstemmelse med resultaterne af gennemgangen. Da driftshistorie indgår i definitionen 
af nogle af beskyttede naturtyper, især enge og overdrev og da lodsejeres oplysninger herom 
ikke har indgået i gennemgangen, skal § 3-registreringen i Miljøportalen opfattes som 
vejledende og ikke i alle tilfælde retvisende. Kommunens opfølgende sagsbehandling skal 
validere rettelserne. Lodsejere kan fortsat og uændret anmode Kommunen om en afgørelse af 
hvorvidt et registreret areal konkret er § 3-beskyttet. 
 
Opfølgning på statens § 3-gennemgang ventes at strække sig over flere år, idet der er tale om 
flere hundrede sager. Center Natur og Miljø har bragt ressourcespørgsmålet med til efterårets 
budgetforhandlinger. 
 
Klepholm 
Etablering af naturbasen på Klepholm går fremad, om end langsomt. Produktionsskolen laver 
shelterplads; den er knap færdig. Kim Mark er bestilt til at lave bålhytte og multtoilet. John 
aftaler detaljer med Kim. Der er udfordringer med både tidsfrister (NaturErhverv 1. februar 
2015) og betingelser i de modtagne tilsagn til projektet, idet tilsagn fra Friluftsrådet (Tips og 
Lotto) forudsætter dokumentation for frivillige arbejdsbidrag. Frivillige savnes og efterlyses. I 
nødsfald må bålhytten opgives. 
  
Landsbystafetten 
Sara Tornøe fra Kultur og Fritid orienterede om et initiativ i landsbyerne, der måske har 
snitflade til Det Grønne Råds virke. Læs mere om Landsbystafet 2014 på Kommunens 



 

Center Natur og Miljø 
JMJE 3. september 2014 

 
 

 
Rebild Kommune   Hobrovej 110   9530 Støvring   Telefon: 99 88 99 88   raadhus@rebild.dk   www.rebild.dk 

 

hjemmeside. I stafetten belønnes ideer der kan sagtens overlappe med emner Det Grønne Råd 
beskæftiger sig med. Hvis der er interesse kan Rådet rette henvendelse til Kultur og Fritid for 
drøftelse af mere formel inddragelse. 
Kgs. Tisted har netop vundet med et projekt ”Oase for folk og fæ”. Der er åben landsby derude 
13. september 2014. 
            
Ad 5) Henrik Thorlacius-Ussing berettede om oplevelser med MTBere i skoven og 
ekstremsportsudøvere i Madum Sø. Lindenborg finder at samlet markedsføring af Rold Skov 
skaber problemer i de private dele af skovkomplekset. Henrik Thorlacius-Ussing fortalte også 
om forvaltningen af kronhjortebestanden i Lindenborgs skove.  
Leif Lyngsø supplerede med oplysninger om MTBere i statsskoven, festival for MTBere og 
introduktion af kodeks for god opførsel. Leif Lyngsø fortalte også om driftsplanlægningen for 
de statslige arealer samt et netop lanceret ”Friluftslivets idekatalog”, der rummer forslag til 
konkrete projekter, der kan være med til at virkeliggøre en national friluftspolitik. 
Sussie Handberg oplyste, at DN sammen med Naturstyrelsen har iværksat et pilotprojekt med 
registrering af bevaringsværdige træer i statsskoven, ”Livstræer”. 
Niels Moes oplyste at Turistforeningen er i færd med at skærpe sin profil. Hertil hører 
synliggørelse af Rebildporten og en medlemshvervekampagne. Turistforeningen arrangerer i 
øvrigt sammen med DN ”Geologiens dag” 21. september i Rebildcentret. 
Kim Mark fortalte at jægerne har oprettet et reguleringskorps, som kan tilkaldes i tilfælde af 
problemer med skadevoldende vildt. Budskabet om reguleringskorpset må gerne udbredes. 
John Mønsted vil udbrede kendskabet i Teknik og Miljø i Kommunen. 
Randi Stub fortalte at der er formandsskifte i Friluftsrådet, efter 30 år. Rådets politik er 
uændret benyttelse af naturen i balance med beskyttelse af naturen. Rådet vil sætte fokus på 
De Grønne Råd i Kommunerne. Der vil endvidere blive lanceret et nyt koncept for 
naturvejledere, som reaktion på de nedskæringer der beklageligvis sker i Naturstyrelsen og 
nogle kommuner. Endelig reklamerede Randi Stub for projektstøttemulighederne i Tips og 
Lotto. Der er 2 årlige ansøgningsrunder. 
 
Ad 6) På sidste møde blev drøftet at udarbejdelse af en naturpolitik vanskeliggøres af 
manglende overblik over tilstand, pleje og vedligeholdelse af naturarealer og faciliteter som 
Kommunen enten ejer eller via fredning har ret eller forpligtelse til at pleje eller vedligeholde. 
Til mødet medbragte Center Natur og Miljø et udkast til skema til registrering af ovennævnte. 
Efter kommentarer på mødet ændres skemaet, så det tydeligere fremgår, at der registreres 
ikke kun rekreative faciliteter, men naturligvis også oplysninger om naturtilstand og 
plejebehov. Skemaet er vedhæftet referatet. Der må gerne kommenteres på det reviderede 
skema. Indsamlede oplysninger skal give forvaltning, Det Grønne Råd og TMU overblik bl.a. til 
brug for udarbejdelse af naturpolitik. Der er ikke planlagt noget om offentlig tilgængelighed via 
Friluftsguiden.dk, Udinaturen.dk eller Rebild.dk. Kommune har dog til hensigt at samarbejde 
med øvrige nordjyske kommuner om fælles sekretariat for planlægning og adminstration af 
stier. Sekretariatet vil benytte Friluftsguiden.dk til markedsføring af stier. 
Ressourcerne i Center Natur og Miljø til at indsamle oplysninger om naturtilstand og faciliteter 
er begrænsede. Medlemmer af Rådet med lokalkendskab kan derfor bidrage aktivt til at 
udfylde skemaet. 
Leif Lyngsøs oplysning om en projektansættelse i Mariagerfjord Kommune til registrering af 
stier m.m. bringes med hjem i forvaltningen. 
I tilknytning til udarbejdelse af naturpolitik blev drøftet om og i hvilket omfang naturpolitik 
kunne optages i arbejdet med planstrategien. Det forekommer umiddelbart uoverskueligt. 
Spørgsmålet bringes med hjem til projektleder i koordineringsgruppen. 
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Ad 7) Firmaet Eurowind har kontaktet Rådet via Randi Stub og anmodet om en støtteudtalelse 
til fordel for et vindmølleprojekt. Firmaet pressede også på for at måtte fremlægge sin ide på 
Rådets møde. På forespørgsel internt i forvaltningen anbefaler centerchef og direktør, at Rådet 
afviser anmodningen af flere grunde. Først og fremmest er der tale om et privatøkonomisk 
initiativ. Engagement fra Det Grønne Råd før projektet har været præsenteret i TMU/byråd 
forekommer også problematisk. Endelig er der jo ikke noget til hinder for, at projektmager 
kontakter de enkelte medlemsforeninger i Det Grønne Råd direkte. 
Rådet besluttede at afvise anmodningen fra firmaet. 
 
Ad 8) Udsat til næste møde. Forslag til ændringer af kommissoriet må gerne sendes til 
sekretariatet. 
 
Ad 9) Næste møde bliver tirsdag den 18. november 2014 


