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Emne: 

 

Referat – Møde i Det Grønne Råd 

Deltagere: 

 

Jan Stistrup, Henrik Thorlacius-Ussing, Kim Mark, Aage Langeland, Klaus 

Anker Hansen, Niels Moes, Søren Risborg, Jørn Otte, Bjarne Christensen, 

Anja Daugbjerg Hansen, Mette Kann-Christiansen, Zoe Ravnsø Ovesen, 

Sara Tornøe (ref.)  

 

Afbud: 

 

Anders Lomborg, Birgitte Simonsen, Henrik Dalgaard, Leif Lyngsø 

Mødedato: 

3. marts 2022 

Sted: 

Byrådssalen, Støvring 

Referent: 

Sara Tornøe 

 

 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Referat: Dagsorden godkendt 

2. Introduktion til DK2020 – Rebild Kommunes kommende klimahandlingsplan 

v/ Zoe Ravnsø Ovesen (30 min)  

Rebild Kommunes kommende klimahandlingsplan skal udarbejdes i fællesskab med 

borgere og erhverv – og her kan Det Grønne Råd spille en vigtig rolle. Derfor gives 

indledningsvist en status over arbejdet med Rebild Kommunes kommende 

klimahandlingsplan og en kort indflyvning i DK2020. Dette danner udgangspunkt for 

en drøftelse af Det Grønne Råds rolle i forhold til udviklingen og implementeringen af 

klimhandlingsplanen. Derudover vil der ligeledes være mulighed for at komme med 

input til både klimahandlingsplanen og inddragelsesprocessen samt eksempelvis 

diskutere konkrete tiltag.  

Deltagelsen i det nationale DK2020 projekt ’Klimaplaner for hele Danmark’ blev 

vedtaget i Byrådet den 26. august 2020 og Rebild Kommune blev officielt optaget i 

den sidste runde i oktober 2021. Rebild Kommunes deltagelse i DK2020 betyder, at 

der skal ske et markant gearskifte i klimaindsatsen for at kunne leve op til 

Parisaftalen. Klimahandlingsplanen skal indeholde indsatser for både klimatilpasning 

og minimering af CO2-udledninger, der skal anskueliggøre nettonul samt 

klimarobusthed i 2050. Klimahandlingsplanen skal derudover omfatte alle sektorer 

inden for Rebild Kommunes geografiske område, hvorved inddragelse og 

partnerskaber har et særligt fokus.  
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Referat:  

Oplæg fra klimamedarbejder Zoe Ravnsø Ovesen om DK2020 – præsentation er 

vedhæftet referatet 

Zoe efterlyser input og eventuelle anbefalinger fra Det Grønne Råd 

Det Grønne Råd vil gerne have mere viden om, hvor meget forskellige tiltag batter ift. 

CO2-udledning for at kunne komme med kvalificerede anbefalinger til initiativer i 

Rebild Kommune.  

Med afsæt i den konkrete viden foreslås det at lave en workshop i forbindelse med 

næste møde i Det Grønne Råd.  

3. Orientering fra Klima Rebild v/ Mette Kann Christiansen 

Referat:  

Evaluering af Klima Rebild 2021: 

Klima Rebilds program bød på 24 åbne arrangementer samt en række arrangementer 

for børnehaver og skoler. Rebild Kommune holdt for første gang den årlige 

træplantningsdag for skoler og institutioner. Her blev årets træ - et lindetræ – plantet 

i 22 af kommunens institutioner.  

Der er, som i de tidligere år, fortsat mange arrangementer, hvor flere aktører er gået 

sammen for at lave arrangementer med lidt større volumen. Det har endnu engang 

resulteret i et program med stor indholdsmæssig bredde. Der har generelt været fin 

tilslutning til arrangementerne. Eksempelvis var der udsolgt til Skovkonferencen, hvor 

der var plads til 250 deltagere, og til Byttemarkedet, deltog omkring 400 gæster. En 

række af de andre arrangementer var målrettet et lavere antal gæster på mellem 10-

50 deltagere. 

Trods et turbulent Klima Rebild år, hvor mange arrangementer var udskudt fra 

tidligere aflyste klimauger, blev kun tre arrangementer aflyst, hvoraf kun det ene 

måtte aflyses på grund af manglende tilslutning. 

Både arrangører og gæster har givet positive tilbagemeldinger på arrangementerne. 

En pamflet med eksempler på tilbagemeldinger ses af bilag 2. 

Til evalueringsarrangementet blev følgende fremhævet:  

Effekten af Klima Rebild er langsigtet og mangfoldig 

Der kan identificeres en række effekter af Klima Rebild, der dog ikke nødvendigvis kan 
måles på CO2udledning. Deltagerne vurderer, at der er en effekt af Klima Rebild både 
på den politiske dagsorden generelt og på konkrete strategier og politikker i 
kommunen. Effekten på kommunens erhvervsliv og borgere er formodentlig mere 
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langsigtet i form af en mentalitetsændring og relevant netværksdannelse. En vigtig 
effekt af Klima Rebild for både virksomheder og befolkning er, at Klima Rebild giver 
viden, handlemuligheder og empowerment. 

Mangfoldigheden er vigtig for effekt og motivation 

Mangfoldigheden er afgørende for projektets opbakning og effekt, fordi vi ikke på 
forhånd kender vejen til klimaneutralitet, men også fordi det er kendetegnende for 
arrangørernes motivation, at den udspringer af alt muligt. Derfor peger deltagerne 
også på, at et samlende tema bliver for begrænsende på mangfoldigheden og dermed 
arrangørernes motivation. 

Det vedbliver derfor at være et relevant hensyn at værne om mangfoldigheden i 
projektet og ”lade de 1000 blomstre videre” samt bibeholde det holistiske blik på 
klima, der rækker ud over CO2-udledning. 

Klima Rebild 2022: 

Der er et stort program klar til klimaugerne i foråret. Både gentagelser af tidligere års 

succeser, men også mange nye aktiviteter og samarbejder.  

Eksempler: Byttemarked på Kulturstationen gentages og arrangementet udvides med 

foredrag mm. Elbildag er gentænkt, så den kommer på tur til 7 forskellige byer.  

Åbning af Klima Rebild bliver i Hellum, hvor foreningen Rødderne har arrangeret 

Børnenes klimadag. 

Der har været dialog om placering af klimaugerne – der er stort ønske om at der 

træffes en beslutning om et fast tidspunkt. Dette fastlægges formentligt sammen 

med evaluering af Klima Rebild 2022, som kommer til at være før sommerferien. 

 

4. Valg af næstformand for Det Grønne Råd for perioden 2022-2025  

Det opfordres til, at rådet vælger en næstformand. 

Referat: 

Drøftelse af formand og næstformands rolle som repræsentanter for Det Grønne Råd i 

den offentlige debat: Deltagerne i Det Grønne Råd repræsenterer mange forskellige 

og nogle gange modsatrettede holdninger, fx ift. en naturnationalpark, og det gav 

anledning til en drøftelse af, om formand og næstformand bør repræsentere 

organisationer, der typisk har modsatrettede interesser.   

Der er brug for at genbesøge forretningsordenen for at blive helt skarpe på 

procedure, valgperiode mm. 
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Punktet genoptages til næste møde, hvor der vælges næstformand og 

forretningsordenen justeres, hvis der er behov for dette. 

 

5. Orientering fra kommunen 

 

Referat: 

1. Center Natur og Miljø har fået ny centerchef – Birgitte Kring Frederiksen. Birgitte 

kommer fra en stilling som afdelingsleder for Natur og Miljø i Svendborg 

Kommune, og har tidligere været afdelingschef/-leder i tre nordjyske 

kommuner. Endvidere har Birgitte erfaring med affaldsområdet fra en stilling 

som afdelingsleder ved Aalborg Renovation og ligeledes har hun erfaring med 

teknisk drift, idet hun fra 2012 til 2015 var afdelingsleder for Natur og Miljø 

samt Teknisk Drift i Morsø kommune.  

2. Kommunen har igangsat arbejdet med en strukturplan for Støvring Syd. 

Forventer at et udkast til planen kommer i høring i slutningen af 2022. 

3. Arbejdet med ny planstrategi igangsættes nu. 

4. På TMU og Byrådsmøde i marts foreslås politikerne det videre arbejde med 

rigere natur på kommunens arealer. 

5. Kommunen har opgraderet sit medlemskab af Udvikling Hærvejen, og vi er ved 

at finde vores ben i arbejdet. 

 

 

6. Bordet rundt 

Referat: 

Aage Langeland, DN 

• Biodiversitetskrisen – hvad kan vi gøre? arrangement 29. marts i Rebildcentret 

(materiale udsendes med referatet) 

• Naturmesse – med fokus på naturpleje og naturgenopretning. 10.september. 

Program under udarbejdelse. Der er mulighed for at deltage med en stand 

eller et oplæg (materiale udsendes med referatet) 

Søren Risborg 

• Et hængeparti med at formulere adgangsregler til skov – er det fortsat 

aktuelt? Henrik Ussing bekræfter, at der fortsat er et behov.  

Niels Moes 

• Vandrestier omkring Rebildcentret og Regan Vest. Projektet er i fuld gang. Der 

er dialog med Fredningsnævnet. Økonomisk bidrag fra flere fronter. 

Naturstyrelsen har sat sig for bordenden og skaffet yderligere midler. Der er 

pt. skaffet 2,5 mio. til realisering af projektet. Hængebro under vejen er den 

mest spektakulære del af projektet. 

Der er lagt op til at der kommer 14 km nye stier, så der i alt bliver op mod 25 

km stier rundt i området.   

 

7. Emner/mødesteder/besigtigelser i 2022 

Referat: 

Brorstrup – vindmøller og potentielt solcelleområde 

Mastrup Bæk – klimatilpasningsprojektet 

Natur på tværs af Nordjylland 

Naturprojekt i Lindenborg ådal 
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8. Møde med TMU (deltager fra 16:30-17:30) 

Formanden introducerer udvalget til Det Grønne Råd, og rådets arbejde. Mulighed for 

dialog med udvalget. 

Referat: 

Fra TMU deltog Leon Sebbelin (Radikale) og Flemming Larsen (Enhedslisten). Forfald 

fra de øvrige.  

Kort introduktion fra Klaus Anker. 

TMU er i særlig grad forpligtet på at arbejde med bæredygtighed og verdensmål 

Spørgsmål fra Henrik Ussing ift. den politiske opbakning til projektet om et stort 

sammenhængende naturområde – det er Leon Sebbelins opfattelse at der er bred 

opbakning i byrådet til projektet.  

Der afventes fortsat meldinger om beslutninger vedr. naturnationalparker. Spm. Fra 

Flemming Larsen vedr. det grønne råds medlemmers holdning til naturnationalparker, 

hvilket gav anledning til at lufte rådsmedlemmernes forskellige perspektiver.  

 

9. Evt. 

Projekt med sammenhængende naturområde har ikke været i fremdrift den seneste 

periode. Anja Daubjerg Hansen, som også er projektleder på LIFE IP Natureman 

projektet er tovholder i forvaltningen 

Punktet genoptages til maj eller senere i år. 

 

 

 

 

 

 

 


