
 

 

 

Møde i Det Grønne Råd, Rebild Kommune 

Mandag den 21. november 2022 kl. 15.00 – 18.00 i Byrådssalen, Hobrovej 110, 9530 Støvring. 

 

Deltagere: Bjarne Christensen, Aage Langeland, Henrik Thorlacius‐Ussing, Klaus Anker Hansen, Sara Tornøe, Niels 

Moes, Jan Stistrup, Søren Risborg, Kersten Bonnen, Steffen Thomsen, Mette Kann‐Christiansen. 

Afbud: Leif Lyngsø, Kim Mark, Henrik Dalgaard, Søren Eriksen, Andreas Lomborg. 

 

Referat: Mette Kann‐Christiansen. 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

1. Det besluttes, at der fremover er et fast punkt på dagsordenen vedr. opfølgning fra 

seneste møde.  

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

1. Godkendt 

3. Velkommen til nyt medlem i Det Grønne Råd afdelingsleder i Center Natur og Miljø Steffen 

Thomsen 

1. Center Natur og Miljø er blevet opdelt i to afdelinger med hhv. Steffen som leder for natur 

og vand, samt Marvin Meyer som er leder af miljø. 

4. Orientering: Bedsteforældrenes Klimaaktion Rebild ønsker at blive medlem af Det Grønne Råd 

1. Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til rådets sammensætning på næste udvalgsmøde i 

november. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget ønsker at få input fra Det Grønne Råd 

vedr. eventuelt nyt rådsmedlem.  

1. Input fra rådsmedlemmerne:  

‐ Positivt med flere borgerdrevne foreninger i Det Grønne Råd 

‐ Alle der ønsker at være aktive i rådet er velkommen. 

‐ Positivt med forening som arbejder for klima og Klima Rebild 

‐ Det er svært at tage stilling til en forening, som er så ny (foreningen er 

oprettet i begyndelsen af november 2022) 

‐ Det Grønne Råd er positiv for deres deltagelse i rådet. 

‐ Overordnet set er Det Grønne Råd positiv overfor at byde 

Bedsteforældrenes Klimaaktion Rebild velkommen ind i rådet 

2. Forvaltningen stiller spørgsmål om, hvorvidt Det Grønne Råd fremover selv kan 

stå for stillingtagen til nye medlemmer af rådet. Det Grønne Råd ønsker at 



fastholde, at det er Teknik- og Miljøudvalget, som har denne 

beslutningskompetence. 

3. På et af de næste møder, vil Det Grønne Råd tage snakken om hvad der skal til 

for at blive medlem af Det Grønne Råd, for derefter at få det indarbejdet i 

forretningsordenen. 

5. Visionsprojekt for Lindenborg Ådal v/ alle 

1. Byrådet har afsat 500.000 i 2024 samt 1 mio. kr. i 2025 til visionsprojektet. Der ligger ikke 

en forvaltningsmæssig opgave på visionsprojektet i 2023.  

2. Opgaven kommer til at ligge i Natur og Vand i Center Natur og Miljø. 

3. Input fra Det Grønne Råd vedr. visionsprojektet: 

1. Projektet er en mulighed for at få de mange ordninger, som er aktuelle i 

Lindenborg Ådal koordineret i forhold til hinanden. Mulighed for at kunne tænke 

visionært. 

2. Visionsprojektet kunne indebære, at nogle områder skal være uden adgang for 

publikum, mens andre skal være åben for publikum.  

3. Der stilles forslag vedr. oprettelse af følgegruppe til visionsprojektet. 

4. Der stilles forslag om at fastholde Naturstyrelsens engagement i projektet. Ved 

fortsat involvering.  

5. Det problematiseres, at projektet har ligget stille i lang tid.  

6. Der stilles spørgsmål ved, om kommunen kan løfte projektet timemæssigt. En del 

af de afsatte midler fra Byrådet skal bruges på medarbejdertimer. Det giver god 

mening, at kommunen bliver tovholder, da det spænder bredt over mange 

interesser. 

7. Opsamling: Der er et behov for at få samlet trådene i visionsprojektet. Der skal 

skabes et overblik over de mange muligheder i Lindenborg Ådal, hvorefter de skal 

prioriteres og sættes i samspil. På sigt kan Aalborg Kommune involveres. Det 

besluttes, at der fremover sættes et fast dagsordenspunkt på rådets møder vedr. 

visionsprojektet. 

6. Nyt vedr. stiprojekt ved Rebildcentret v/ Niels Moes  

1. Stiprojektet, som skal binde de eksisterende stier i Rold Skov, Rebild Bakker, Gravlev Sø 

med den vestlige del af ådalen ved Rebildcenteret og Regan Vest sammen bl.a. af 80 

meter hængebro under vej 180.   

2. Projektet har ligget stille, men kører nu igen. 

7. Emner til 2023 samt forslag til mødekalender for 2023: 8. marts/ 1. juni/ 4. september/ 29. 

november 

1. Forslag til emner: 

1. Bynær natur. Få Det Grønne Råd ud at se et af Vild med Rebilds projektområder 

fx ved Blenstrup Kirke. Invitere Blenstrup lokalråd til at fortælle om projektet, og 

hvad det giver til lokalområdet. 

2. Få Naturstyrelsen til at fortælle om forvaltningsplaner for urørt skov. 



3. Visionsprojekt for Lindenborg Ådal. Mødes med en lodsejer som er skeptisk for 

Visionsprojektet. Fx med ophæng gennem en landboforening. Være nysgerrig på 

hvilke interesser der er på spil for en landmand i sådan et projekt.  

4. Forslag til tema/projekt om sammenhængende økologiske korridorer. Hvordan kan 

man lave et samarbejde fx med jægere og landmænd for fx viber og agerhøns. Få 

en oplægsholder til at fortælle om sammenhængende natur. 

5. Status på drikkevand, registreringer, grundvand og grundvandsparker. 

6. Forslag om, at mødet den 8. marts kan afholdes i Laden i Gravlev. 

7. Muligt at holde et fællesmøde med nabokommunernes grønne råd fx med oplæg.  

8. Genbesøge Mastrupsøerne fx på sensommermødet. 

8. Orientering fra kommunen 

1. Klima kommer til at fylde fremover. Kommunen skal arbejde med konkrete målsætninger 

om udtagning af vådområder, skovrejsning, klimatilpasning. 

2. 1. 12. 2022 starter Tove Nygaard som ny centerchef i Center Natur og Miljø. Hun vil blive 

inviteret med til et af de kommende møder i Det Grønne Råd. 

9. Bordet rundt 

1. DN: Afholdt årsmøde, hvor der var tema om ulve. Derudover foregår der en debat om 

klima og natur/biodiversitet internt i DN i forhold til fx solceller og vindmøller.  

2. det grønne råds pris: ret mange indstillinger. 

3. Søren Risborg: Der arbejdes videre på et bogprojekt, som skal få 6-12 årige ud i naturen. 

Deles ud til tilflyttere og 1. klasser i skolen. Derudover skal der laves en hjemmeside med 

formidling.  

4. Vild med Rebild. Arbejder pt. meget sammen med skoler om konkrete projekter. 

5. Lindenborg Gods: Har deltaget i et LIFE Højmoseprojekt. I Rebild har man arbejdet med 

Hjorts Mose, og det projekt er færdiggjort. 

6. Der er fuld gang i planlægningen af aktiviteter i Klima Rebild 2023. 

10. Evt.  

1. De kommende 2 år vil Nørlund repræsentere de private skovejere i Det Grønne Råd. 

2. Såfremt der nedsættes en arbejdsgruppe/referencegruppe til Visionsprojektet for 

Lindenborg Ådal vil Henrik Thorlacius-Ussing gerne inviteres til dette. 

  


