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Det Grønne Råd, Rebild Kommune  

Onsdag den 25. august 2021 kl. 15.00 - 18.30 på Rebildcentret. 

Referat 

Deltagere: Niels Moes, Leif Lyngsø, Sussi Handberg, Claus Riber Knudsen, Karen Clausager, 
Søren Risborg, Andreas Lomborg, Kim Mark, Henrik Thorlassius-Ussing, Klaus Anker Hansen 
og Mette Kann-Christiansen. 

 

Mødet indledes med, at Niels Moes fortæller om tankerne omkring stier ved Rebildcentret 

NST, Rebild Kommune, Nordjyske Museer samt Rebildcentret er indgået samarbejde om stier 
ved Rebildcentret og Regan Vest. Man vil forsøge at binde stier på begge sider af vej 180 
sammen og samtidig udvide med flere stier.  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
1. Dagsorden godkendt 

 

2. Visionerne for udvikling af urørt skov og åben natur i Rold Skov og Lindenborg 
ådal – Arbejdsgruppen har holdt deres første møde, og Sussi Handberg præsenterer de 
foreløbige tanker. Visionsoplægget og kort er vedlagt. 

 
1. Vision om at få et stort sammenhængende naturområde langs Lindenborg Å (3000 

hektar).  
2. Det skrevne oplæg sendes ud. 
3. Visionen er at gøre det muligt, at vandre fra Rold Skov til Lille Vildmose på sigt. Det er 

ikke meningen, at man skal kunne gå langs hele åen hele vejen. Nogle steder vil man 
skulle gå oppe på kanten af ådalen. 

4. Mulighed for støtte til nogle dele fra fx LIFE IP. 
5. Sussi har haft talt med nogle af lodsejerne langs Lindenborg, og flere af dem er positive. 
6. Visionsplan (det skrevne) drøftes i kommunen – ikke interesseret i en naturnationalpark, 

men vil bakke op om det Grønne Råds oplæg om det store sammenhængende 
naturområde.  

7. Det Grønne Råd bakker byrådet op om, at man hellere vil have en visionsplan fremfor en 
naturnationalpark på Naturstyrelsens areal.  
 

3. Status på LIFE-IP projektet  
Ved kommunens projektleder Anja Daugbjerg Hansen på LIFE IP – se medsendte 
slides 

1. Visionsplanen ligger i god tråd med nogle af de ting som skal ske i LIFE IP 
projektet. 

2. I Rebild Kommune dækker projektet dele af Sønderup og Lindenborg Ådale 



3. Indsatser sker i hele området som projektet dækker – men alle indsatser sker ikke 
i hver kommune. Fx er der ingen biomassehøst i Rebild. 

4. Projektet har ikke noget budget for de deltagende kommunerne, men hver indsats 
i kommunerne skal søge projektet om penge ”Handling afføder penge”. 

5. Opstartet i 2018 – varer 8 år 
6. Hvis lodsejere har noget til projektet, skal man tage fat i Anja. 
7. Læs mere på natureman.dk + tilmelding kan ligeledes ske til nyhedsbrev 

 
4. Status på Klima Rebild 2021 

1. Ligger i uge 42-43-44 
2. Åbning af klimaugerne sker på Sørup Genbrugsplads d. 16. oktober. 
3. Masser af aktiviteter undervejs. 
4. Skovkonference d. 27/10 – se medsendte invitation. Tilmelding på 

www.himmerlandsbilletten.dk 
5. Sussi tester klimahøjskole med AOF – pilotprojekt for klimahøjskole. 
6. Det grønne råd arrangerer Det grønne topmøde på gymnasiet – politisk 

valgmøde.  
7. AOF har givet penge til 2 arrangementer. 
8. I 2022 ligger klimaugerne i uge 13+14+15. 
9. Deltager Danmark kortlægger Klima Rebild.  
10.  Der stilles som forslag, at der laves en opsamling på hvad Klima Rebild flyttet 

igennem sin eksistens – lav opsamling til klima rebild 2022. Det er rigtig svært at 
måle - dannelse er rigtig svært at måle. 
 

5. Det Grønne Råd som vært for vælgermøde med grønt tema? 

Alle bedes overveje hvilke fire spørgsmål der skal stilles til det grønne topmøde, som 
Det Grønne Råd afholder på gymnasiet i Støvring den 2. november 2021 kl. 17. 

Gymnasiet er vært. 

Grønt råd sender indbydelsen ud. 

Topkandidater fra alle partier får 4 spørgsmål, som de gerne skal sætte sig ind i. 

Lav et memorandum ud fra snakken. 

Spørgsmål er sendt ud i særskilt mail 
 

6. Natur- og Miljøpris 
Vedlagt er tildelingskriterierne for Rebild Natur- og Miljøpris. Skal prisen bestå i sin 
nuværende form? Skal den fx kun uddeles hvert andet år? Skal den have et andet 
fokus?  

Det besluttes, at prisen er på pause i 2021, og rådet genoptager snakken i 2022. 
 

7. Orientering fra kommunen 
1. Kommuneplanen er i fornyet høring i 8 uger 
2. Vi arbejder med biodiversitet ved rådhusene 
3. Affaldsplanen er på vej ud 
4. DK2020 skal sættes i gang meget snart 



 
 

8. Bordet rundt 
1. Søren Risborg: Formidling om adgang i skovene halter lidt. Søren tager teten til 

næste forår, så vi er klar til alle skovgæsterne til sommer 2022. Søren beklager. 

 

Næste møde d. 23/11. Formandsvalg for en 4-årig periode – overvej om du er interesseret. 

 


