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Det Grønne Råd, Rebild Kommune  

Onsdag den 28. august 2019 kl. 15.00-18.30  

Fælles besigtigelse af Skindbjerglund med Leif Lyngsø som guide. Tak for et flot og 
spændende rundvisning.  

Deltagere: Bjarne Christensen, Sussi Handberg, Troels Horneman, Klaus Anker Hansen, Leif 
Lyngsø, Niels Moes, Kim Mark, Uffe Westerberg, Søren Risborg, Claus Riber, Jytte Lauridsen, 
Karen Clausager og Mette Kann-Christiansen (referent). 

Afbud: Andreas Bekker, Henrik Dalgaard, Sara Tornøe, Ulrik Lund, Jørn Otte, Jan Stistrup.   

Referat 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 21. maj 2019. 
1. Godkendt 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

1. Godkendt 
 

3. FNs Verdensmål og Det Grønne Råd. Se vedhæftede katalog fra byrådsbeslutningen 
om at arbejde med verdensmålene 

1. På visionsseminar i marts i år, blev byrådet præsenteret for FNs Verdensmål. På 
byrådsmøde i juni blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med 
verdensmålene. Det er udmøntet i et katalog over hvordan Rebild Kommune kan 
arbejde videre med verdensmålene. Derudover blev der truffet beslutning om, at 
der skal nedsættes et §17, stk. 4 udvalg. Alle privatpersoner har mulighed for at 
søge om at blive en del af rådet. Sidste frist for ansøgning er mandag d. 2. 
september. 

2. Claus Riber præsenterede de verdensmål, som relaterer sig til Center Plan, Byg 
og Vej samt Center Natur og Miljø. I flere omgange er Klima Rebild nævnt i 
kataloget. Kataloget udgøres af handlinger, der kan ske med det samme, og 
andre emner er på lidt længere sigt.  

3. Der er lavet en handleplan for opfølgning på kataloget.  
4. Inputs: 

1. Skovrejsning i forhold til grundvandsbeskyttelse (verdensmål 6). Den 
mangler. 

2. Bynær natur og stisystemer: Fint med mere og flere, men måske er det 
vigtigere at få kvalificeret det natur og de stier der allerede er – fx mere 
information om det man kigger på. Når man har kendskab til det man 
kigger på, så får det en større værdi. 

3. Hvorfor er vedvarende energi ikke mere ambitiøs. Fokus ligger på hvad 
kommunen kan/vil – fossilfri biler. Politikerne vi gå foran i vores egen drift. 



4. Paragraf 17, stk. 4 udvalg:  Er der én fra det grønne råd, som har lyst til at søge 
om at komme i udvalget? Opfordring til at Søren melder sig   Alle der har lyst 
bør melde sig.  

 

4. Klima Rebild 2020 – opstart 
1. Opstartsmødet for Klima Rebild 2020 skal have en kobling til § 17, stk. 4 

udvalget. Håbet er, at udvalget har lyst til at komme til opstartsmøde, og 
forhåbentligt blive inspireret til deres arbejde i udvalget. Derudover er der håb 
om, at Klima Rebild får en større politisk forankring. Klima Rebild rummer så 
mange erfaringer, som gerne må deles ud af. Klima Rebild har været inde over 
langt størstedelen af de emner der er i Verdensmålskataloget. 

2. Opstartsmøde formentligt i uge 43. 
3. Jytte: Politikerne er stolte af Klima Rebild. 

 

5. AgriNords og DNs henvendelse til klimaminister Dan Jørgensen om udtagning af 
lavbundsjord. (se vedhæftede) 

1. På baggrund af en debat til The Tall Ship Race vedr. udtagning af lavbundsjorde 
(hvor Sussi blev inviteret ind til debat af AgriNord) har DN og AgriNord lavet en 
fælles henvendelse til klimaminister Dan Jørgensen vedr. udtagning af 
lavbundsjorde. Sussi har netop fået svar fra Dan Jørgensen – hans svar 
medsendes referatet.  

2. Agri Nord samt DN vil gerne lave fællesarrangement til Klima Rebild fx med fokus 
på græs som menneskeføde/proteinkilde. Snak om muligheden for at invitere 
Dan Jørgensen til Klima Rebild – fx det fælles arrangement mellem DN og Agri 
Nord. 

 

6. Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst 
1. Vådområdeprojekt Lindenborg Å udspring 

1. Endnu ikke realiseret, men i løbet af det næste års tiden. Projektet 
indebærer bl.a. fjernelse af rørlagte kilder og dræn, genslyngning, 
nedlæggelse af et gammelt dambrug ved Lunddal Bæk. Projektområdet er 
skrumpet noget siden opstart. Dammene har været ubrugte i meget lang 
tid, og nogle af dem er på vej mod paragraf 3 natur. 

2. Hvad koster sådan et projekt? Karen undersøger det. 
3. Hvad skal der ske med området efter at området er etableret? Der er 

ingen penge til rådighed.  
2. Slåning af grøftekanter 

1. Kan man lave noget mere naturnær drift af grøftekanterne? 
1. Kommunen kigger på det. 
2. Handler meget om kommunens driftsafdeling i forhold til 

vaner/trafiksikkerhed.  
3. Opfordring - ørnebregnen breder sig. Er det muligt at få aftalt med 

driftsafdelingen, at når de ser ørnebregne, så slår de den? Hvad 
med engbrandbæger? – den breder sig også. 

3. Plejeplan i Gravlevfredningen 



1. Der er udarbejdet en plejeplan til en del af gravlevfredningen ved 
Haverslevvej. Næste skridt er, at finde ud af hvilke plejeforanstaltninger 
kommunen skal i gang med. Plejeplanen kan ses her: 
https://rebild.dk/borger/miljoe-klima-og-natur/natur/fredninger  

4. Mastrupbækken – hvad er status? Vides ikke, men Karen følger op. 
5. Kort info vedr. indlæg i Vores Avis om byudvikling og beskyttelse af natur og 

dyrearter. 
6. Cykelsti gennem Rebild Bakker: Kommunen har opgivet at anke sagen. Fokus på 

cykelstier, hvor der er børn/skolevej.  
7. Bordet rundt 

1. Leif: TMU skal på skovtur sammen med NST og Lindenborg den 4. september. 
2. Søren: Kort snak omkring natursyn. 
3. Kim: Den 22/9 er der arrangement på Halkær Mølle. En familiedag, hvor 

foreninger, der laver forskellige ting i naturen, deltager. 
4. 15/9: Spændende cykeltur med hvor lokale malerier fra Niels Moes/Rebildcentret 

opleves i virkeligheden.   
8. Evt. Intet. 

 

 

 


