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Det Grønne Råd, Rebild Kommune
Mødereferat
Tirsdag den 25. maj 2021 kl. 15.00 - 18.30 på Lindenborg Avlsgård, Aalborgvej 63,
9260 Gistrup
Til stede:
Sussi Handberg, DN
Bjarne Christensen, Lystfiskerne
Henrik Thorlacius-Ussing, De private skovejere
Henrik Dalgaard, Agri Nord
Sara Tornøe, Center Sundhed, Kultur og fritid
Niels Moes, Turistforeningen
Jørn Otte, Økologisk Landsforening
Jan Stistrup, nf plus
Søren Risborg, Naturvejlederforeningen
Claus Riber Knudsen, centerchef, Center Natur og Miljø
Karen Clausager, Center Natur og Miljø
Mette Kann- Christiansen, Center Natur og Miljø (referent)
Fraværende:
Birgitte Simonsen, Friluftsrådet
Klaus Anker Hansen, DOF
Leif Lyngsø, Naturstyrelsen
Kim Mark, Jægerne
Andreas Lomborg, Kødkvægforeningen Himmerland
Mødet startede med en spændende rundvisning og fortælling fra direktør Henrik Thorlacius Ussing og skytte Nils Grænge Jørgensen om Lindenborg A/S’ forskellige forretningsområder og
aktiviteter, herunder bl.a. deres professionelle jagtvæsen. Vi hørte bla. om krondyrsjagten,
vildtpleje, fasanopdræt, og så fasanvoliererne.
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Visionerne for udvikling af urørt skov og åben natur i Rold Skov og Lindenborg
ådal - Hvordan kan de offentlige og private understøtte hinanden i udvikling af et betydeligt
urørt område langs Lindenborg ådal til gavn for både natur og miljø?
Oplæg til diskussion v.
- Sussi Handberg, DN brugerrådet Naturstyrelsen
- Henrik Thorlacius-Ussing, Lindenborg
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- Niels Moes, Rebildcentret
Sussi fortæller om statens planer for udlægning af urørt skov, og de CO2-mææssige
konsekvenser det kan have. Sussi har lavet indsigelse, og denne er sendt afsted. Synliggør
nogle af NST’s køb af andre lokale arealer med betydelig højere biodiversitet.
Henrik Thorlacius Ussing bakker op om Sussis synspunkter, og tilføjer yderligere

perspektiver.
Det besluttes, at der udarbejdes et udspil fra Det Grønne Råd og Rebild Kommune omkring
sammenhængende natur, urørt skov og biodiversitet. Arbejdet præsenteres på næste møde i
Det grønne råd.
Deltagere i arbejdsgruppen: Agri Nord, Lindenborg, Niels Moes, DN og Rebild Kommune – og
de mødes med NST. Sekretariatet indkalder.

3. Status på Klima Rebild 2021
1. Sussi og Mette oplever stor bevågenhed om Klima Rebild udefra.
2. Rebild Kommune er blevet inviteret til at nedsætte et lokalt klimaborgerting i
samarbejde med Teknologirådet.
3. Opfordring til rådets medlemmer om at deltager i de kommende stormøder d. 1/6
og d. 29/6 samt med deltagelse af arrangement under Klima Rebild.
4. Opfølgning på møde for de grønne råd om Natur på tværs af Nordjylland
1. Fint webinar om tankerne bag Natur på Tværs. Der er nu gang i en politisk proces
der skal munde ud i en mere formel struktur for det videre samarbejde. Der
vedhæftes en opsamling fra webinaret.
2. Der er meget stor forskel på, hvordan Grønne Råd arbejder – nogle passive og
nogle aktive.
3. Meget vigtigt at få det til at gro nedefra
5. Det Grønne Råd som vært for vælgermøde med grønt tema?
Se tidligere udsendt oplæg fra Sussi Handberg
1. Forslag til at Det grønne råd er arrangører bag et Lokalt Grønt Topmøde under
Klima Rebild. Der lægges op til ca. 4 emner som skal belyses til topmødet –
emner kan udvælges på næste møde. Vigtigt at alle kandidater indbydes til
debatten. Vigtigt at mødet indbyder til dialog. Det skal være et møde, hvor borgere
og politikere kan udveksle holdninger
2. Hvordan kan der arrangeres et møde, hvor politikerne og borgerne vil komme?
3. Find en kendt moderator
4. Det grønne råd er indstillet på at lave et møde.
På mail sendes konceptet rundt til godkendelse blandt rådets medlemmer.

6. Natur- og Miljøpris
Det Grønne Råd er blevet forespurgt af kommunens frivillighedskonsulent om vi vil
være med i en fælles prisuddeling med andre ildsjælspriser. Karen orienterer.
1. Arbejdet med et event, som skal erstatte ”frivillig fredag”
2. Vi afventer oplæg efter sommerferien fra de centrale aktører
3. Beslutning: I første omgang skal Det grønne råd finde ud af, om vi skal have en
Natur- og Miljøpris i det grønne råd. Sættes på dagsordenen til det næste møde i
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august, samt om vi skal deltage i det fælles koncept.
7. Orientering fra kommunen
1. Vi arbejder med rigere natur i Rebild Kommune og har tilmeldt os konkurrencen
om at blive Danmarks vildeste kommune. Der er udarbejdet et kort, hvor alle har
mulighed for at synliggøre deres indsats for en rigere natur – kan ses her:
www.rebild.dk/rigerenatur
2. Kommuneplanen er i høring indtil d. 14. juni. To digitale borgermøder samt en
politiker road trip rundt i kommunen for at møde borgerne. Foreninger kan
anmode om særskilt møde med forvaltningen.
1. Sussi: Er Klima Rebild nævnt i kommuneplanen? Opfordres til at indsende
høringssvar. Diskussion om det hører hjemme i kommuneplanen.
3. Terndrup Mølledam: Møde med naboerne og foreningerne om at omlægge
vandløbet uden om søen. Godt og konstruktivt møde. Umiddelbart er der
opbakning til at gøre noget ved området fra de lokale.
8. Bordet rundt
1. Henrik T: Problemer med folk ude i naturen, som ikke ved, hvordan man må
færdes. Overvejer at kontakte til kommunen, da der er stort problem for naturen.
Snak om hvordan det kan gribes an. Søren Risborg byder ind i arbejdet, og han
understreger at Rebild Porten skal orienteres om reglerne. Tages op igen til
senere møde.
2. Niels Moes: Spændende stiprojekt ved Rebild Centret er i støbeskeen – fortæller
om det på kommende møde.
9. Evt.
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