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Det Grønne Råd, Rebild Kommune
Referat
fra tirsdag den 23. november 2021 kl. 15.00 – 19.00 i Hjørnecafeen i Kig Ind,
Vestermarksvej 2, 9610 Nørager
Deltagere:
Henrik Thorlacius-Ussing, de private skovejere
Henrik Dalgaard, AgriNord
Sara Tornøe, Center Sundhed, Kultur og Fritid
Søren Risborg, Naturvejlederforeningen
Jan Stistrup, nf plus
Jørn Otte, Økologisk Landsforening
Kim Mark, Danmarks Jægerforbund
Christian Hesthaven, Kommunaldirektør, Rebild Kommune
Bjarne Christensen, Lystfiskerne
Niels Moes, Turistforeningen
Aage Langeland (suppleant for Sussi Handberg), Danmarks Naturfredningsforening
Birgitte Simonsen, Friluftsrådet
Andreas Lomborg, Kødkvægforeningen
Klaus Anker Hansen, Dansk Ornitologisk Forening
Leif Lyngsø, Naturstyrelsen Himmerland
Claus Riber Knudsen, Centerchef, Center Natur og Miljø
Karen Clausager, Center Natur og Miljø (referent)
Afbud og fraværende: Ingen

Dagsorden og referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
2. Besøg af Rebild Kommunes nye kommunaldirektør Christian Hesthaven
Christian Hesthaven præsenterede sig selv. Han har før Rebild arbejdet som chef i
Justitsministeriet, Statsministeriet og Integrationsministeriet. De nordjyske rødder har
trukket ham og familien tilbage til Nordjylland, og da han gerne vil tættere på borgerne
og velfærds-Danmark, passede det perfekt med stillingen som kommunaldirektør i
Rebild Kommune.
Herefter var en runde bordet rundt, hvor rådsmedlemmerne fortalte om deres oplevelse
af arbejdet i Det Grønne Råd og deres samarbejde med kommunen mere generelt. Her
blev især den gode tone i rådet fremhævet som et stort plus. Derudover blev det nævnt

at kontakten til TMU - i form af det årlige møde skal genoptages (har ligget lidt coronadød).

3. Status på Mastrup-projektet – balancen for beskyttet natur før og efter
Claus gav en kort status på projektet (slides kommer ud med referatet). Der var
medbragt plancher der kommer ud til ”åbent hus” på biblioteket i Støvring den 1. og 2.
december. Der blev spurgt til muligheden for en mere uddybende snak om
miljøkonsekvensrapporten, da den kan være tung at finde rundt i. Claus tager ønsket
med tilbage til projektgruppen. Der blev også efterspurgt mere information om projektet
– fx på Facebook. Karensmindeskolen vil gerne være med til at lægge gydegrus ud
(hvis fiskerne kan finde penge).
Her er link til Miljøkonsekvensrapporten: https://rebild.dk/demokrati/hoeringer-ogafgoerelser/hoering-af-miljoekonsekvensrapport-i-forbindelse-med

4. Orientering fra Klima Rebild
Claus orienterede om de nyligt overståede Klima Rebild uger. Den 24. november er der
evaluering af ugerne (foregår på Rebildcentret). Næste år i 2022 bliver det igen ugerne
op til Påske. Styregruppen har et ønske om en udvidelse af medlemsskaren med flere
frivillige kræfter, for at få en bedre balance mellem forvaltning og frivillige.
Henrik Thorlacius-Ussing fortalte om den velbesøgte skovkonference. 250 deltagere,
og har fået ros fra flere sider – god succes. Sussi trak det store læs.
Henrik Dalgaard var ordstyrer på lavbundsarrangementet med AgriNord og DN. Godt
arrangement – ca. 80 deltagere. Håber på at det bliver til en tradition
AgriNord havde også et gårdbesøgsarrangement – ca. 40 besøgende. Der må gerne
komme flere. Håber på flere besøgende når det ligger i foråret.
Kommunens eget arrangement kom i TVNord, med aktiviteter på genbrugspladsen.
Borgmesteren holdt åbningstale og fik overbragt klima-stafetten. Der blev bygget
Pindsvinebo, fuglekasser, genbrugskunst m.m.
Skal en udvidelse af styregruppen være med en fra det grønne råd, eller må det godt
være en anden frivillig? Det vigtige er at det er en der har tid og er engageret. Kunne
være en skolelærer?
Der er opbakning til at udvide styregruppen, og at det ikke behøver at være en fra det
grønne råd.

5. Visionen for et stort sammenhængende naturområde i Lindenborg Ådal
Arbejdsgruppen giver en status på hvad der er sket siden sidst. Visionen drøftes med
henblik på en større udfoldning af konkrete tanker og handlemuligheder.
Claus fremlagde arbejdsgruppens arbejde frem til nu (slide-showet vedlægges
referatet).

Herefter fulgte en diskussion om det videre arbejde med visionen og en realisering. Her
blev især følgende punkter fremhævet:
•
•
•
•
•
•

•

•

Klima må godt blive fremhævet endnu mere – der er både gevinster at hente
ved lavbundsprojekter og træproduktion
Kortet over Visionsområdet skal være endnu mere groft – så man ikke får
indtrykket af at der er slået endelige streger, for det er der ikke!
Både Mariagerfjord og Aalborg Kommune skal tænkes med ind i Visionen. Det
er også i tråd med Natur på Tværs i Nordjylland.
Frivillighed, frivillighed og frivillighed er vigtigt – også for at sikre det lokale
medejerskab
Der skal være tid. Lokal forankring kræver tid.
Den politiske opbakning skal sikres – både i form af tid til at forvaltningen kan
arbejde med det (projektledelse), og i form af økonomiske ressourcer til fx
opkøb af et areal der kan binde naturarealer sammen, og der ikke lige er en
eksisterende kasse/ordning der kan søges
Det er vigtigt at holde den aktuelle snak om Naturnationalparker adskilt fra
Visionssnakken. Visionen skal IKKE ses som et alternativ til en NNP. Den skal
ses som noget andet – og mere: En vision der favner både biodiversitet (i skov
OG lysåben natur), klima, miljø (kvælstoffjernelse) og rekreative interesser, og
som bygger på frivillighed og lokal forankring.
Formidling skal prioriteres

Borgmesteren skal til møde med miljøminister Lea Wermelin om Naturnationalpark i Rold
Skov fredag den 26. november, og vil bla. have visionstankerne med i tasken
Oplægget vedhæftes referatet. Efter mødet har sekretariatet arbejdet videre med
kortet, og en ny udgave vedhæftes også.

6. Valg af formand for Det Grønne Råd for perioden 2022-2025

Der blev indledt med en forslagsrunde, hvorunder Klaus Anker Hansen tilbød sit
kandidatur. Der meldte sig ikke andre kandidater. Klaus Anker Hansen er hermed valgt
som formand for Det Grønne Råd for perioden fra 2022-2025.
Ligeledes var der forslagsrunde til næstformandsposten, hvor Sussi Handberg havde
tilkendegivet sin interesse for at fortsætte på posten. Der var ikke andre kandidater til
næstformandsposten

7. Orientering fra kommunen
•
•
•

Kommuneplan 2021 er blevet endelig politisk godkendt. Inden så længe kan den
ses på kommunens hjemmeside.
På affaldsområdet er det pt. en fusion mellem AVV og RenoNord der fylder.
Rebild Kommune er nu blevet fuldgyldigt A-medlem af Destination Hærvejen,
der er en sammenslutning af kommuner langs med Hærvejen, hvis opgave bla.
er at markedsføre Hærvejen og koordinere arbejdet med turisme og oplevelser
langs med Hærvejen.

8. Bordet rundt
Naturstyrelsen: Forventer der kommer en afklaring på hvilke 10 Naturnationalparker
der bliver udpeget inden jul. Alle høringssvar og bemærkninger vedr. forslaget om
naturnationalpark i Rold Skov er samlet og sendt videre til ministeriet.
Lystfiskerne: har ansøgning i Aalborg Kommune om 250 kubikmeter gydegrus i
Lindenborg Å fra cykelbroen og nedstrøms.
DN: har haft repræsentantskabsmøde. Der blev bla. snakket om Danmarks Naturfond
der ejer Højris Mølle ved Sønderup Å. Fonden fattes penge, bla. til vedligehold af deres
ejendomme, herunder hovedsædet på Langeland
Friluftsrådet: Har lige kørt en kampagne om ulovlig skiltning i naturen, hvilket har
affødt en del henvendelser, som nu bliver screenet, og derefter sendt videre til
relevante myndigheder.
9. Mødeplan for 2022
Sekretariatet foreslår følgende datoer:
Torsdag den 3. marts 2022 – (møde med TMU?)
Tirsdag den 17. maj 2022
Onsdag den 31. august 2022
Mandag den 21. november 2022
Besigtigelsesforslag ønskes gerne!
10. Evt.

