
 

Center Natur og Miljø 

 

 

Møde i Det Grønne Råd, Rebild Kommune 

Onsdag den 14. september 2022 kl. 15.00 – 18.00 i mødelokale 2b, Rådhuset, Hobrovej 110, 9530 Støvring 

 

Deltagere: Søren Eriksen, Bjarne Christensen, Aage Langeland, Henrik Thorlacius-Ussing, Klaus Anker Hansen, Leif 

Lyngsø, Sara Tornøe, Niels Moes, Kim Mark, Andreas Eg Lomborg, Jan Stistrup, Søren Risborg, Kersten Bonnén, Zoe 

Ovesen, Jytte Gad Laridsen og Mette Kann-Christiansen. 

 

Mødet startede med besigtigelse ved Mastrupsøerne sammen med biolog Jens Kristian Uhrenholt. 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

1. Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

1. Godkendt 

3. Velkommen til nye medlemmer af Det Grønne Råd (Klaus Anker) 

1. Vild med Rebild - Kersten Bonnén 
2. Jørn Otte har meddelt at han udtræder af rådet efter 10 år, men forsøger at finde en anden 

repræsentant fra økologerne. 
3. Bedsteforældrenes Klimaaktion vil gerne indtræde i rådet. De er ved at oprette en lokalafdeling, 

og når der er styr på dette, kan de anmode om plads i Det Grønne Råd. 
 

4. Drøftelse af Det Grønne Råds input til Planstrategien (Chalotte Skjøtt Pedersen 

og Emilie Mignon) (30 min)  

Rebild Kommune er i gang med udarbejdelse af ny planstrategi. Planlæggerne Chalotte og Emilie 
gav en indflyvning til arbejdet. De ønsker input til: 
 

1. Balancen mellem benyttelse og beskyttelse af naturen:  

1. Hvordan sikrer vi udviklingsmuligheder, samtidig med at vi skal beskytte det værdifulde 

natur og landskab vi har? 

2. Bynær natur: 

1. Hvad er det for noget bynær natur vi gerne vil have, og hvor skal det prioriteres? 

3. Adgang til naturen 

1. Hvordan sikrer vi adgang til naturen til at understøtte en aktiv hverdag? 

  
Input fra Det Grønne Råd: 

• Tydelig formidling af, hvor der skal være natur i kommunen.  

• Arealer kan have flere anvendelser. 

• Få natur ind i eller tær på byerne – gerne ”vild” og varieret. Man skal prioritere hvilken 
type natur der skal være hvor. Tag stilling til hvilken natur det er vi vil have?  

• At anerkende at der skal være plads til natur – det skal ikke være en ”rest”. 



• Hvordan skal man definere natur? 

• Visionsprojektet om Lindenborg Ådal – et helt konkret projekt fra Det Grønne Råde. Rådet 
ønsker at visionsprojektet skal understøttes af Planstrategien.  

• De områder som ikke bliver brugt i byerne skal omlægges til natur. 

• Der hvor der fjernes huse i landsbyerne, skal der udsås blomsterenge el. andet natur… og 
det skal fastholdes. 

• Bynær natur: Der bør være natur ved alle byer. I bynær natur kommer beskyttelse foran 
benyttelse. 

• Spørg hvad folk vil have af natur – det skal forankres. Natur omkring byerne skal være 
offentligt ejet – for at undgå konflikter om adgang til dem. 

• Den rekreative sammenhængskraft mellem Støvring, Rold Skov og Skørping – det skal 
integreres så man slipper for at bruge bilen.  

• Indtænk det Grønne Danmarkskort (fra kommuneplanen) i planstrategien. 
 
Vedr. Visionsprojekt for Lindenborg Ådal: 

• Der kommer ikke til at ske noget på projektet, medmindre der kommer en politisk 
beslutning samt en bevilling til projektet. Kan man søge fonde, og køre projektet den vej? 
Åge har forespurgt Den Danske Naturfond. De synes det lyder som et interessant projekt, 
men der skal være en projektbeskrivelse, som er gennemarbejdet, før de kan gå ind i det.  

 

• Det Grønne Råd vil gerne sende et tydeligt signal til politikerne, om at de gerne vil have at 
projektet genoptages. Der laves et skriv fra Det Grønne Råd til Byrådet. Medlemmerne 
finder ud af hvem der gør hvad, og sender det til Byrådet. 

 

5. Opfølgning på Det Grønne Råds inputs til Vores Klimaplan (Zoe Ovesen, 15 min) 

1. Zoe præsenterer en opsamling af det Grønne Råds input til Vores Klimaplan, som rådet herefter 
skal godkende. 

1. Gør noget mere ud af Visionsprojektet på de forskellige anbefalinger 
2. Solceller: Solceller skal ikke være på potentielle naturarealer (fx lavbundsjorde med 

naturpotentiale). Skal på skoler/industri – egnede tage.  
3. Skalaen skal væk på de 9 anbefalinger. 

 

6. Drøftelse af Det Grønne Råds natur, miljø og klimapris (Mette Kann-Christiansen, 

10 min) 

1. Prisen (5000 kr.) her været på pause siden 2019, og rådet skal beslutte om det skal genoptages.  
2. Kriterier (og tidligere prismodtagere) for prisen fremgår her: https://rebild.dk/demokrati/raad-

og-naevn/det-groenne-raad/rebild-natur-og-miljoepris 
3. Rådet beslutter at prøve at udbyde prisen igen. Mette laver opslag. Kersten og Klaus Anker 

deltager i priskomiteen. Der udpeges en fra TMU også. Prisen udbydes som ”Det Grønne Råds 
Pris”. 

 

7. Orientering fra Klima Rebild (Mette Kann-Christiansen, 10 min) 

1. Kickoff den 21. september fra 17-20 på Terndrup Bibliotek. Søren og Kersten deltager fra Det 
Grønne Råd. 

2. Styregruppen har fokus på, at Klima Rebild er en platform for alt hvad der foregår indenfor klima i 
hele kommunen. Det skal være muligt at få økonomisk bistand til aktiviteter udenfor 
klimaugerne.  

3. Styregruppen er lidt tyndt besat, og der er fokus på at få nye medlemmer.  
 

https://rebild.dk/demokrati/raad-og-naevn/det-groenne-raad/rebild-natur-og-miljoepris
https://rebild.dk/demokrati/raad-og-naevn/det-groenne-raad/rebild-natur-og-miljoepris


8. Orientering fra kommunen 

På affaldsområdet:  

Indsamling af madaffald, maj 2023: Madaffald indsamles i todelt container med restaffald. Indsamling 

foregår i to-kammer skraldebiler, ligesom dem der tømmer genbrugscontaineren i dag. 

Standardløsningen bliver en todelt 240 L container, opdelt 70/30, som tømmes hver 14. dag. 

Standardløsningen rulles ud til 75 % af kommunens husstande. De resterende får tilpasset løsning, 

baseret på hvilket materiel de har til rådighed i dag. 

 

Madaffaldet omlastes ved affaldsselskabet, hvor madaffaldet fra flere nordjyske kommuner samles og 

afsættes sammen til forbehandling og biogas.   

 

Der stilles spørgsmål til, hvordan kommunen vil kommunikere i forhold til den nye ordning? Det er 

umiddelbart ikke helt klart endnu. Derudover stilles der spørgsmål til om den nye container er 

rottesikret samt om kommunen vil overveje at uddanne superbrugere til at kunne hjælpe i 

lokalområdet? Sekretæren tager input med tilbage til forvaltningen. 

 

På vandløbsområdet:  

Lerkenfeld 2 Vådområde: 

I år har Rebild Kommune lavet et vådområde på en strækning af Lerkenfeld Å. Strækningen af 

Lerkenfeld Å er placeret mellem Store Binderup og Lille Binderup. 

I projektet er der lukket ca. 60 dræn og frigravet 5 dræn til overrisling. Der er gravet et bekasinskrab og 

en ny slynget grøft, samt tildækket flere drængrøfter. 

Selve vandløbet er slynget, så vandløbet er blevet ca. 600 m længere. Derudover er der udlagt flere 

gydebanker fordelt på strækningen.  

 

Der er vedtaget et nyt tillægsregulativ for natur-strækninger i Simested Å: 

Tillægsregulativets formål er at fastlægge vandløbets bredde, dybde og fald, for derved at leve op til 

Vandløbsloven. Tillægsregulativet skal understøtte og fastholde en god miljøtilstand og sikre, at mål i 

Vandområdeplanen kan opnås eller opretholdes. 

 

9. Bordet rundt 

1. DN og Vild med Rebild har afholdt Naturmesse. 15 stande og workshops. Omkring 150-200 

gæster. Rigtig god dag. 

2. Søren Risborg: En lille gruppe arbejde på en bog om natur, men også adgangsregler, som tidligere 

har været omtalt i rådet. Bliver gratis til indskoling og mellemtrinnet. 

3. Vild med Rebild: Projekt med Vilde unger. Penge til at få vilde områder på 5 skoler i kommuner 

samt skolehaver i 2 skoler. Netop modtaget 80.000 kr. til vildt område i Terndrup fra Friluftsrådet. 

4. NST: Forvaltningsplaner for urørt skov er på vej.  

 

10. Evt. 

1. Jytte: Det er vigtigt, at Det Grønne Råd er aktiv med Klima Rebild og fx i styregruppen, og være 

med til at sikre at Klima Rebild er bredt forankret. 

2. Kersten efterspørger om der er nogle, som vil være med til at søge midler til Mastrupsøerne 

(zoner og beplantning). 



 

11. Næste møde 

1. Ønsker vedr. placering og evt. besigtigelse eller emne til næste møde (mandag den 21. 

november)? 

1. Afholdes i Laden i Gravlev. 

2. Natur på tværs i Nordjylland: Invitere Katrine til at fortælle om projektet. 

 

 

  


