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Referat fra møde i Det Grønne Råd, Rebild Kommune
Onsdag den 19. august 2020 kl. 15.00 - 18.30
Deltagere: Andreas Bekker (Friluftsrådet), Birgitte Simonsen (Friluftsrådet), Sussi Handberg
(DN), Troels Horneman (Nørlundfonden), Leif Lyngsø (Naturstyrelsen), Niels Moes
(Turistforeningen), Kim Mark (Jægerforbundet), Jørn Otte (Økologisk Landsforening), Jan
Stistrup (nf plus); Claus Riber Knudsen (Center Natur og Miljø), Karen Clausager (Center
Natur og Miljø) og Mette Kann-Christiansen (Center Natur og Miljø, referent)
Afbud fra: Bjarne Christensen (Lystfiskerne), Klaus Anker Hansen (DOF), Henrik Dalgaard
(AgriNord), Sara Tornøe (Center Sundhed Kultur og Fritid), Ulrik Lund (Kødkvægforeningen
Himmerland), Søren Risborg (Naturvejlederforeningen)
Referat
1. Godkendelse af dagsorden
1. Grøftekanter udgår til senere møde.
2. Punkt vedr. klimahøjskole tilføjes til dagsordenen.
3. Velkommen til Birgitte – ny repræsentant fra Friluftsrådet
2. Oplæg om Kommuneplan 2021 ved planlægger og projektleder Chalotte Skjødt
Østergaard Pedersen. Fokus på det åbne land og Grønt Danmarkskort.
Chalotte fortalte om kommuneplanen og om udvalgte emner som revideres.
Input fra Sussi: Lav et lavbundstema a la skovrejsningstemaet. Hvor ønsker vi
lavbund?
Grønt Danmarkskort:
-

Vigtigt budskab: Kvalitet og kvantitet er ikke modsætninger – de hænger sammen.
I forhold til naturindsatsen – prøv at holde økonomiforhold ude af prioriteringen.
DN har tilbage i forbindelse med Kommuneplan 2017 sendt høringssvar til
kommunen vedr. at der i særlig grad bør arbejdes med det unikke i kommunen –
nemlig de mange vandløbs udspring i Rebild Kommune.

3. Grøftekanter og biodiversitet
Udskydes til et senere møde.

4. Status på Klima Rebild 2020
1. Program færdigt – uddeles i derudad i uge 35. 29 aktiviteter i programmet.

2. Husk at booke billet til Klimafolkemødet hvor Sussi og Leon er talere sammen
med Søren Hermansen fra Energiakademiet på Samsø.
3. Sussi fremlægger hendes tanker om en ”klimafolkehøjskole”: En udvikling af
Klima Rebild, men at Klima Rebild forbliver som vi kender det. Det skal være en
folkehøjskole, hvor der er adgang for borgere generelt. En del af det skal foregå
virtuelt. Sussi samler op på gruppearbejde, og sender udkast ud på et senere
tidspunkt.

5. Natur- og Miljøpris 2020
1. Vi ønsker 3 fra det grønne råd vil være med i priskomitteen. Meld tilbage til
Karen, hvis du har lyst til at være med. Annoncering snarest – med frist efter
efterårsferien.
6. Orientering fra kommunen
1. Klima Rebild og kommuneplan fylder.
2. Kommunen har modtaget en folder fra Odsherred Kommunes grønne råd med
deres erfaringer med at lave bi- og insektvenlig natur - https://www.odsherred.dk/bistand. Andreas opfordres til at deltage i det næste grønne råds møde, hvor
grøftekanter er på dagsordenen.
7. Bordet rundt
1. Friluftsrådet: Ny bestyrelse er nedsat, og de har haft deres første møder.
2. DN: Nu er det besluttet, at der skal laves en ny kildeplads til Skørping ved Fræer.
Naturstyrelsen, vandværket og Rebild Kommune arbejder på et
skovrejsningsprojekt på stedet.
3. NST: Corona har været en stor ”succes” for Naturstyrelsen – det har nemlig givet
masser af besøg i naturen.

8. Eventuelt:
1. Andreas: Overvejer om der bør laves kampagner for 4-hjulstrækkere i forhold til
beskyttelse af fx fortidsminder. Skal der laves kampagner?

