
 

Center Natur og Miljø 

 

 

Det Grønne Råd, Rebild Kommune  

Tirsdag den 17. maj 2022 kl. 15.00 – 19.00 i Administrationsbygningen, 

Jernbanegade 9, 9610 Nørager 

Deltagere:  

Søren Eriksen, Bjarne Christensen, Aage Langeland, Henrik Thorlacius-Ussing, Klaus Anker Hansen, Sara Tornøe, 

Niels Moes, Andreas Lomborg, Jørn Otte, Birgitte Frederiksen, Zoe Ovesen og Mette Kann-Christiansen. 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Velkommen til nye medlemmer af Det Grønne Råd 

1. Søren Eriksen fra Friluftsrådet 
2. Birgitte Kring Frederiksen, Centerchef Natur og Miljø 

 

3. Gennemgang af Det Grønne Råds forretningsorden v. Birgitte Kring Frederiksen 

1. Følgende aftales:  
1. Medlemslisten skal opdateres 
2. Det tilføjes, at rådet selv vælger sin formand og næstformand. 
3. Rådets kerneområde udvides, således det nu omfatter natur, miljø og klima 
4. På baggrund af en henvendelse fra foreningen Vild med Rebild, indstiller rådet til TMU, at 

foreningen skal have en plads i Det grønne råd 
2. Forvaltningen udarbejder ny forretningsorden samt kommissorium, som sendes til TMU for 

godkendelse.  
 

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

Frederiksen 

1. Rådet skal vælge en næstformand til de kommende 4 år.  
2. Niels Moes vælges som næstformand 

 

5. Workshop om Vores Klimaplan v/ Zoe Ravnsø Ovesen (60 min)  

Oplæg og workshop. 



Emner som blev vendt på workshoppen, og inputs til Vores Klimaplan:  
- Mulighed for supplerende informationer om skovens optag af CO2 fra Henrik 

Thorlacius-Ussing 
- Spørgsmål til hvilken kategori de udyrkede arealer (fx Rebild bakker) ligger i? Zoe 

følger op på dette til næste Grønt Råds Møde. 
- Sammenhængende naturprojekt i Lindenborg Å  
- Motivere til solceller på virksomheders flade tage 
- Klima Rebild 
- Biogasanlæg 
- Solceller 
- Vindmøller 
- Skovrejsning 
1. Pres på for ændring af landbrugsregler mht. omlægning 
2. Kommunale arealer:  

1. drift af de grønne arealer fx grøftekanter 
2. elbiler 
3. bynære skovarealer med biodiversitet og rekreativ 
4. energirenovering af de kommunale bygninger 
5. Rebild skal være et forbillede for kommunens borgere og erhverv 

3. Yderligere forslag til inputs til Vores Klimaplan kan sendes til Zoe på 
zrov@rebild.dk 
 

6. Orientering fra Klima Rebild v/ Mette Kann-Christiansen 

1. De tre klimauger er vel overstået, og der mangler et par enkelte arrangementer i maj og juni, 
2. Opsamling på Klima Rebild 2022 d. 7. juni kl. 17 på Naturskolen ved Skillingbro  

1. Snak om hvornår Klima Rebild skal ligge i fremtiden 
2. Input til Vores Klimaplan fra Klima Rebild 
3. Fortællinger fra klimaugerne 
4. Bål, hygge og god mad  
5. Opfordring til at deltage i arrangementet. Tilmelding nødvendig til Mette på 

klima@rebild.dk 
 

7. Kort om visionsprojektet ”større sammenhængende naturområde ved 

Lindenborg Å” v/Birgitte Kring Frederiksen 

1. Visionsprojekt skal præsenteres for politikerne, da der skal afsættes/prioriteres 
medarbejderressourcer til opgaven, hvis det skal videreudvikles.  

2. Aage Langeland fortæller, at han har fortalt Danmarks Naturfond om visionsprojektet. 
Han fortæller, at det ikke er umuligt, at de gerne vil putte penge i projektet, men der skal 
ligge et gennemarbejdet projektforslag fra Rebild Kommune, før de kan gå ind i det. 

3. Snak om forskellen på visionsprojektet og Life Ip 

 

8. Orientering fra kommunen 

1. Rebild Kommune er ved at afslutte et Vandplansprojekt i Sønderup Å ved dambruget 
Rebstrup Fiskeri. Projektet fjerner den sidste opstemning i Sønderup Å. Dermed bliver der 
helt fri passage i hele vandløbet for vandrende fisk og smådyr. Samtidig er en næsten 1 
km lang stuvezone fjernet opstrøms den gamle opstemning. På denne strækning er der 
genskabt et mere dynamisk og varieret vandløb og en mere naturlig hydrologi i ådalen.  

2. Rebild Vand & Spildevand A/S og Rebild Kommune arbejder med fire projekter, som vil 
forbedre rensningen og forsinkelsen af regnvandet fra Støvring By. De fire projekter er 



Mastrup Søerne, Hobrovejbassinet, Ny Kærvej 10 (Ådalen: Ilderen og Skovmåren) og 
Neptunvej. Projekterne omhandler både nye regnvandsbassiner, opgradering af 
eksisterende og flytte vand. 
Oplandet til de fire projekter er 237 ha, svarende til 83 ha befæstet areal. Udledningerne 
fra oplandene svarer i dag til 4.985 l/s, men vil efter projekterne være 601 l/s. 
Udledningerne går fra 59,9 l/s/red. ha til 7,2 l/s/red. ha. Derudover øges rensevolumen i 
bassinerne med 10.020 m3. 
Udløbene fra bassinerne sker til Katvadgrøften (Neptunvej), Mastrup Bæk (Mastrup 
Søerne og Hobrovejbassinet) og Grøft til Vaseholmgrøften (Ny Kærvej 10). Alle vandløb 
løber i Lindenborg Å. 
 

3. Rebild Kommune er startet processen for planstrategien op. Indtil sommerferien vil der 
blive indsamlet data og input til udarbejdelse af planstrategien. Planstrategien udarbejdes 
hen over den anden halvdel af 2022 og der forventes at være et færdigt udkast til 
planstartegien der politisk behandles den første den af 2023.  
 
Det overordnet plejemærke for planstrategien bliver Bæredygtig vækst og udvikling, som 
skal sætte retningen for kommunens fysiske udvikling. 
 
Planstrategien har 3 fokusområder: 

• Bosætning  

• Erhvervsudvikling  

• Klima og natur  
 
Bosætning – Rebild Kommune skal være et attraktivt sted at bo for alle. Med 
fokusområdet bosætning sættes der fokus på hvordan det er at bo i Rebild Kommune og 
hvordan vi kan sikre både en fortsat tilvækst og kvalitet i væksten. 
 
Erhvervsudvikling – Rebild Kommune har attraktive erhvervsarealer til erhvervslivet, så 
arealerne er klar, når de efterspørges. Med fokusområdet erhvervsudvikling sættes der 
fokus på Rebild Kommune som et attraktivt sted at drive virksomhed, og hvordan vi kan 
fortsætte den udvikling. 
 
Klima og natur – Udviklingen af Rebild Kommune skal ske bæredygtigt så vi sikrer en 
attraktiv kommune nu og i fremtiden. Med fokusområdet klima og natur sættes der fokus 
på, hvordan vi sikrer en grøn og bæredygtig udvikling af Rebild Kommune. Klimaet 
ændrer sig, og vi skal forholde sig til de udfordringer det medfører. Samtidig er det vigtigt 
at værne om vores værdifulde natur og landskabsværdier i Rebild Kommune. Dette 
fokuspunkt kobler sig særligt meget op på DK2020. 

 

9. Bordet rundt 

1. Niels Moes har været til møde om regional kulturudvikling. Temaer: 
kulturrelation til nærområdet, kultur og sundhed, kultur og klima/bæredygtighed. 
Arrangør: Region Nordjylland.  

2. Den 31. 5 er der heldagsarrangement om Life ip (midtvejskonference). Invitation 
er sendt ud til Det Grønne Råd. 

3. Stiprojekt ved Niels Moes. Tilladelse til shelters ved naturskolen er givet.  
4. Aage Langeland har deltaget i et fællesmøde om kommunens råd. Åge deltog for 

Det Grønne Råd. Rebild Kommune er i gang med at blive klogere på samarbejdet 
med de frivillige og kommunale råd. Til mødet kom der masser af inputs fra 
rådene i kommunen. Der skal laves et fælles afsæt og tilbagemelding til direktion 
og politikerne. Det viser sig, at vores råd er meget forskellige. Det Grønne Råd 
repræsenterer meget forskellige fokusområder indenfor det grønne. Andre råd er 
mere homogene.  



5. Henrik Thorlacius-Ussing spørger ind til vandprøver fra vandboringer ved 
udlejningsejendomme. Kræver det de omfattende prøver at drive 
udlejningsejendomme, og Birgitte fortæller, at sådan er det desværre.  

10. Evt. 

1. Rådets Natur og miljøpris sættes på dagsordenen til næste møde. 
2. Fremover sættes møderne til 15-18, og kommunen sørger kun for 

eftermiddagsforplejning fremover.  

11. Næste møde 

1. Rykkes til 14. september kl. 15. Starter med besigtigelse ved Mastrup Søerne. 
2. Der stilles forslag om, at november-mødet foregår ved Gravlev med fokus på 

visionsprojektet. Overvej at invitere politikerne med til mødet. 


