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Det Grønne Råd, Rebild Kommune
Referat
Torsdag den 30. august 2018 kl. 15.00-18.00
i Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Vestermarksvej 2, 9610 Nørager
Deltagere: Randi Stub Petersen, Sussi Handberg, Susanne Munk, Leif Lyngsø, Niels Moes, Kim Mark,
Jørn Otte, Søren Risborg, Karen Clausager og Mette Kann-Christiansen(referent) og Claus Riber
Knudsen
Afbud fra: Bjarne Christensen, Henrik Thorlacius-Ussing, Henrik Dalgaard, Sara Tornøe, Uffe
Westerberg og Jan Stistrup
Fraværende: Ulrik Lund
Referat
1. Godkendelse af referat fra mødet den 13. juni 2018.
1. Opfølgning vedr. cykling ved Madum Sø. Både Lindenborg og Villestrup har nikket til at
der fortsat kan cykles på stier/skovveje ved Langmosen, mens der lukkes for cykling
rundt om Madum Sø. Der arbejdes nu med den konkrete udformning af skiltningen.
2. Opfølgning vedr. fælles besigtigelse med TMU. Udspil laves af det Grønne Råd og
sendes til TMU. Leif Lyngsøe og Henrik Thorlacius-Ussing laver udspil til fælles
besigtigelse af ca. 1 times varighed. Gerne tæt på lokalitet, hvor TMU efterfølgende kan
afholdes møde. Dato afstemmes med Claus Riber Knudsen.

2. Godkendelse af dagsorden
1. Udvidelse af punkt 3 – Sussi har forskellige emner der skal drøftes ang. KlimaRebild.
2. Godkendt

3. Repræsentant for de frivillige til styregruppen for KlimaRebild. Randi ønsker at neddrosle sit
engagement i styregruppen. Forslag til afløser efterlyses. Det behøver ikke at være en fra Det
Grønne Råd.
1. Randi opfordrer til, at der fortsat skal være 2 frivillige i KlimaRebilds styregruppe. Er der
nogen fra Det Grønne Råd, der vil være med i styregruppen? Randi pointerer, at det er
vigtigt, at der sker samskabelse i styregruppen. Sussi Handberg foreslår Claus
Haparanda fra Støvring Kraftvarmeværk. Han er umiddelbart interesseret, og han
overvejer ideen. Han har været med fra KlimaRebilds start. Sussi følger op.
2. Randi opfordrer til, at styregruppen ikke laver arbejdsdeling, men laver det til et
samarbejdsprojekt (fx i forbindelse med reklame, presse, mm.), men også i forbindelse
med evaluering af KlimaRebild. Samarbejde og samskabelse skal ud i alle led af

KlimaRebild. Claus Riber Knudsen (formand for styregruppen): Takker for samarbejdet
med Randi. Claus Riber fortæller, at Randi berører nogle af de emner, som kan være
svært for kommunen. Han fortæller, at kommunen øver sig. Desuden fortæller han, at
Sara Tornøe som indtil nu har været kommunens projektleder, har fået øget sine
opgaver i Center Kultur, Fritid og Sundhed i forhold til bl.a. landdistriktspolitikken. Center
Natur og Miljø har derfor indvilliget i at overtage projektledelsesopgaven fremover (også
tak til Sara for hendes indsats i de sidste års KlimaRebild). Derfor er det frem over Julie
Lyngby Terkildsen fra CNM der varetager projektledelsen. Sussi pointerer, at
kommunens rolle er at være faciliterende og understøttende.
3. Opstartsmøde med Sten Møller og Grobund er til diskussion (Sussi). Der skal laves et
opstartsmøde som favner meget bredere (den almene befolkning, som evalueringen
viste). Sussi forslår Sten Hildebrandt.
4. Niels Moes: Rebild Centeret holdt for 2 år siden en udstilling om klimakunst – gentages
igen til næste år. Kommer til at løbe lidt uafhængigt af KlimaRebild.

4. Fællesmøde med Grønt Råd i Vesthimmerland.
1. Datoen er sat til den 26. september, og mødet starter ved 15-tiden med en fælles
besigtigelse ved Højris Mølle, hvor Karin Winther fra Vesthimmerland vil fortælle i en
times tid. Herefter fortsætter mødet på Skivum Krat.
2. Forslag til dagsordenspunkter til fællesmødet:
1. Naturområder på tværs af kommunerne samt grænsevandløb. Det foreslås at der
også snakkes om naturpleje.
2. Stisystemer på tværs af kommunegrænsen
3. Vesthimmerlands erfaring med ”plejepark”/grejtrailer til udlån.
4. Udarbejdelse af Naturpolitik
3. Dagsorden laves snarest, men byd endelig ind med punkter.
4. KlimaRebild som pkt. til dagsorden
5. Klimaplaner for landbrug – pkt. til dagsorden? (også en opfordring til Rebild Kommune –
dette bør kommunen arbejde videre med Claus følger op på dette)

5. Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst
1. Helhedsplan Støvring: §17 stk. 4-udvalget arbejder stadig. Byvandring i september, og
planen er, at udvalget overleverer anbefalinger til Byrådet inden årets udgang.
2. Helhedsplan Skørping: der har været afholdt borgermøde i marts og i juni 2018. Der
bliver kigget på boligudvikling, trafikafvikling samt midtbyen. Helhedsplanen skal
vedtages inden årets udgang.
3. Kommunen arbejder med et kommuneplantillæg vedr. skovrejsningsområder. Der bliver
udpeget nye områder, hvor skovrejsning er uønsket (primært med afsæt i
landskabshensyn) samt områder, hvor skovrejsning er ønsket (med afsæt i
grundvandsbeskyttelse, bynær skov, landskab, samt indkomne forslag). Planforslag
forventes at komme i høring i starten af 2019.
4. Natur og Miljø pris: Randi og Susanne M. deltager i prisudvalget. Claus finder ud af
hvem der deltager fra TMU på mødet d. 5/9. Overrækkelse planlægges senere.
5. Kulturmiljøer: Arkitekter fra Arkitektskolen i Aarhus har udarbejdet en screening af ca. 40
kulturmiljøer i kommunen. 5 udvalgte kulturmiljøer for en detaljeret beskrivelse og resten
bliver beskrevet i mindre omfang. Det er gratis for kommunen, da det er et projekt, som
er støttet af Real Dania. Kommunen afventer en færdig rapport over alle kulturmiljøer.
Herefter skal kommunen finde ud af, hvordan de skal anvendes fx til revisions af
udpegede kulturmiljøer i kommuneplanen, bevarende lokalplaner, bevaringsværdige
bygninger, save-registrering mv.
6. Sussi fortæller, at Lise Gullestrup har henvendt sig til Rebild Kommune vedr. bæredygtig
byggeri. Hvilke bæredygtighedsperspektiver gør Rebild Kommune sig? Fx i materiale
valg. Claus siger, at det er en politisk diskussion.

7. Randi har involveret sig i Handicaprådets arbejde vedr. tilgængelighed: Større
informationsmøde i september om tilgængelighed i bredt perspektiv. Randi vil kontakte
vejafdelingen vedr. adgang i byen (og i naturen). Der mangler information om, hvor der
er tilgængeligt for handicappede. Det bliver fortalt, at Suldrup Sø er ved at blive gjort
tilgængelig for handicappede.
8. Niels Moes – besøg af fredningsnævnet mht. forbedringer af stier ved naturskolen samt
en kanoisætningsplads ved Lindenborg Å.
6. Forslag til besigtigelsespunkter forud for fremtidige møder. Er der nogen i rådet der har noget de
vil vise frem eller gerne vil se?
1. Stier, Naturskole, Rebild Centeret
2. Økologisk dambrug? Andet dambrug.
3. Boldrup Museum
4. Klepholm med Søren Risborg
5. Vedsted Skovhus – med møde i Vedsted Skovhus
6. Kom gerne med forslag.

7. Bordet rundt
1. Økologisk Landsforening: Økologisk Høst Marked d. 2.9. Fælles for Himmerland ved
Halkær Kro. Klimahandleplan for landbrug – TMU/Byrådet bør tage stilling til om Rebild
Kommune vil lave klimahandleplaner for i første gang økologiske landbrug. 6000-8000
kr. pr. ejendom. Det vurderes, at der er omkring 8 øko. mælkeproducenter i RK. RK skal
betale for det (det gør man i Vesthimmerland) – spørgsmålet skal rejses politisk.
2. Naturstyrelsen: Biodiversitetskortlægning samt urørt skov arbejdes der stadig med.
Vedr. driftsplaner skal der udarbejdes svar til indkomne høringssvar. Nye Natura 2000
områder er ude i høring – nyt område ved Skørping Lund (eksempel).
3. DN: haft møde med NST i august ved Skindbjerglund snak om biodiversitet mm. 8/9 –
Naturens dag. Bliver lavet sammen med Orienteringsløbsklubben i Skørping. 31/10 –
årsmøde i DN. Ny præsident deltager. Temaet bliver beskyttelse af grundvand. Foregår i
Rebild Centeret. Alle er velkommen! 31/8 – sidste frist for indlevering af høringssvar ang.
rammelokalplan for Regan Vest. DN har indleveret høringssvar.
4. Turistforeningen: Helge Qvistorff og Niels Moes arbejder på bog vedr. Lindenborg Å.
Forslag til emner modtages. Forslag om noget med vadestederne – hvordan kom man
over? Der er lavet bog omkring fiskevandene, knytter sig op på stednavnene. Der
arbejdes med forslag vedr. geopark for Himmerland (MFK, Vesthimmerland, RK).
5. Jægerne: Intet nyt. Mårhunde – der kommer flere og flere. Vil gerne have meldinger ind,
når de opdages.
6. Naturvejlederforeningen: Le-lauget slår en eng nede ved Gravlev d. 2/9. Kulsvierlauget
lukker milen op onsdag d. 17/10. Der laves glasperler og der smedes. Ny hytte i Rebild
Bakker ”åbnes” i efterårsferien. Søren fortæller kort om foreningens formål: at formidle
natur og landskab gennem direkte formidling dvs. det der formidles, er det vi kikker,
dufter, smager osv. på. Når folk får viden om natur og landskab vil de passe på det.
Naturen skal benyttes og beskyttes
7. DOF: 10 års jubilæum for Rold Skov gruppen. Faste ture 1. lørdag i måneden – tjek
hjemmeside. Er turene med i naturguiden? Det bør de være! Susanne går videre med
dette.
8. Niels Moes: oplæg omkring Hvor er naturen på vej hen?? Bliver naturen mere og mere
overset? Samspillet mellem natur og klima med i Klima Rebild?
9. Friluftsrådet: Besøg af chefen for Friluftsrådet i Aalborggruppen. Tips og lottomidler
bliver mere og mere begrænset (topstyret), angst overfor at statsskoven vil zonere mere
og mere – hvad betyder det for Friluftsrådet).

8. Eventuelt
1. Intet

Næste møder:
Fællesmøde ved Grønt Råd i Vesthimmerlands Kommune d. 26/9, samt alm. Grønt Råds møde d. 22.
november.

