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Temamøde om biodiversitet, grøftekanter og vildere natur i Rebild 
Kommune: 
 

Introduktion til biodiversitet ved Karen Clausager.  

Kort indflyvning til begrebet ”Biodiversitet” og hvorfor det er så meget i vælten lige nu. 

Vild med Rebild. Oplæg ved Kersten Bonnén, formand for foreningen Vild med Rebild. 

o Se slides. 



o Naturfællesskaberne i landsbyen har kørt de sidste to år, og kort sagt druknede 
det i succes, der er har været stor opbakning, og mange udenfor landsbyerne har 
vist interesse. Derfra opstod ideen til Vild med Rebild. 

o Pt. er der 21 delprojekter i Vild med Rebild!!! Strækker sig over mere end 15 ha. 
o Søren Risborg: Vild med Rebild er en paraply over alle disse mange delprojekter. 

Handler om at få folks indstilling til natur ændret/nyt natursyn/rigere 
natur/mangfoldig natur. Mange er skeptiske over de ”ekstreme” naturprojekter. 
Vild md Rebild spænder meget bredt – fra altankasseprojekter til all in, med 
håbet om en langvarig effekt, ikke noget quick fix. 

 

Drift af grøftekanter (Søren Rask, driftsafdelingen i Rebild Kommune) 

o Driftenheden arbejder for mangfoldige grøftekanter. Men udfordringer med fx 
vandafledning fra veje. Det er nødvendigt at slå rabatter samt nogle gange grave 
jord væk i grøfter, for at sikre nødvendig vandafledning. Klipper grøftekanter 2 
gange om året, i maj og efter sommerferien. Driftenheden er begyndt at lade 
noget af rabatbredden stå. Mange henvendelser fra borgere – nogle borgere vil 
have hyppigere klip og andre vil have mindre klipning. 

o Driften udsår rabatgræs med 4 slags græs. 
o Kersten: Der findes nogle meget lave arter, som er god bimad. Vil det mon være 

muligt at supplere græsblandingerne med disse frø? Søren mener, at det vil 
være en mulighed. Han pointerer dog, at der ikke udsås så meget rabatgræs i 
løbet af et år. 

o Sussi: Kan man blande blomster i græsset, som er udenfor grøfterne? 
o Claus: For år tilbage ændrede man praksis for klipningen, dvs. der er blevet 

markant mindre, som klippes. Måske kun ca. halv klipning som før 2017. 
o Andreas: har læst noget fra Aarhus vedr. at man kun klipper i det tidlige forår. 

Undersøg forskning på området. 
o Søren Risborg: Kunne man forestille sig, at de små arealer, som er rundt omkring 

overlades til lokale, som skal tage sig af pasningen - som et 
samskabelsesprojekt. Fx i regi af Vild med Rebild. 

 

Kommunale tiltag i Rebild Kommune og initiativer om Natur på Tværs af 
Nordjylland. Oplæg ved Claus Riber Knudsen  

o Se slides. 
o Vild natur i Nordjylland: der kommer en masse initiativer nedefra, men også 

noget fra politikerne. Ny politik: Natur, Klima og balance mellem by og 
landdistrikt. Politisk vil man arbejde for biodiversiteten. Derudover har vi katalog 
fra verdensmålene, som også understøtter biodiversitet. Hvert center i 
kommunen har kontrakt med byrådet. I CNMs kontrakt fylder biodiversitet rigtig 
meget. Rebild Kommune melder sig ind i Vild med Vilje – en platform for gode 
forbindelser med de andre kommuner. Derudover har Rebild Kommune valgt at 
støtte Vild med Rebild økonomisk. Konkret skal kommune til at i gang med de tre 
rådhuse. Senere på året vil der blive afholdt temamøde for byrådet om 
biodiversitet.  

o Ved Nørager har Driftenheden og to fra team natur har været ude og se hvad der 
kan gøres, for at gøre noget positivt ved biodiversiteten. 



o Naturen på Tværs: Opstod efter debat til Naturmødet i Hirtshals for år tilbage. 
Politikerne var enige om natur på tværs af kommunerne i Nordjylland. Der er 
lavet en rapport over de nordjyske naturinteresser, og hvad er der af natur (af 
DCE). Der er en flere store områder i Nordjylland.  

o Konklusion: Kommunen arbejder på flere niveauer for biodiversitet.  

  

• Herefter tid til diskussion 
o Andreas: Dejligt at der sker noget. 
o Kersten: Dejligt oplæg. Kommunen laver mange gode ting – det skal mere ud i 

offentligheden! Få noget ud på hjemmesiden eller Facebook, som Vild med 
Rebild kan linke til.  

Bordet rundt 
 

o Friluftsrådet: Online årsmøde som alle kan deltage i d. 24. marts. 
o Henrik T. Ussing: Har især her i corona-tiden oplevet problemer med, at ikke alle 

folk ved hvordan man skal opføre sig i naturen. 
o Niels Moes: Rebild Centret arbejder med stier. 
o Henrik Dalgaard: Deltaget i et projekt, hvor der laves undervisningsmateriale til 

udskolingseleverne i Mariagerfjord. Materialet handler om, hvordan der kan 
komme større biodiversitet i naturen.   

o Leif: NST oplevet meget stor brug af skoven. Forbavsende få problemer.  
o Mette: Klima Rebild skydes i gang d. 24. marts kl. 19-21 online. Opfordring til at 

deltage - send mail til klima@rebild.dk for deltagelse.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Evt. 
Næste møde bliver d. 25. maj. Håber på afholdelse af fysisk møde med besigtigelse. 
Det foreslås, at mødet holdes på Lindenborg Avlsgård. 

Næstformanden rettede en stor tak til Andreas Bekker for hans engagement i Det 
Grønne Råd. 
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