
 

 

 

Møde i Det Grønne Råd, Rebild Kommune 

Onsdag den 8. marts 2023 kl. 15.00 – 18.00 i Fælleshuset Laden, Gravlevvej 10 A, 9520 Skørping. 

 

Mødedeltagere: Troels Horneman, Bjarne Christensen, Aage Langeland, Anette Jacobsen, Steffen, Søren Risborg, 

Niels Moes, Sara Tornøe, Leif Lyngsø, Kim Mark, Malene, Tove Nyegaard, Søren Eriksen, Andreas Lomborg, Klaus 

Anker Hansen 

Afbud: Henrik Dalgaard, Jan Stistrup, Kersten Bonnen 

Referat: Mette Kann-Christiansen, 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden v/Klaus Anker Hansen 

1. Godkendt. Mette sender fremover referat fra seneste møde ud sammen med 

dagsordenen 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde v/Klaus Anker Hansen 

1. Godkendt 

3. Opfølgning fra seneste møde v/Klaus Anker Hansen 

1. Intet 

4. Præsentation af ny skovridder i NST Himmerland Anette Jacobsen samt ny centerchef for 

Natur og Miljø i Rebild Kommune Tove Nyegaard 

1. Kort præsentation af Anette og Tove. 

5. Større opgaver i Center Natur og Miljø 2023 v/ Steffen Thomsen 

1. Ny vandforsyningsplan for Rebild Kommune er i opstartsfasen, og forventes færdig i 

2024. Her spiller bl.a. skovrejsning en vigtig parameter.  

2. Arealfordeling og anvendelsen af arealer fylder. Der er et politisk ønske om, at der skal 

rejses rigtig meget skov. Derudover fylder udtagning af lavbundsjorde samt kulstofholdige 

jorde. Rebild Kommune kommer ikke til at løfte opgaven alene, men kommer til at gøre 

det i et samarbejde med andre. 

3. I 2023 går Rebild Kommune i gang med en ny spildevandsplan.  

4. Mastrup-projektet kører efter planen. Det forventes at være nogenlunde færdig i august. 

Bjarne Christensen påpeger, at midlertidige sandfang skal håndteres bedre i fremtidige 

projekter, for at undgå sandvandring.  

5. LIFE projekt ved Højris Mølle. Snarest skal hegnet opsættes om projektarealet, og 

herefter indsættes dyr.  

6. Kommunen er gået i gang med et projekt om udvikling af Hærvejen i samarbejde med 14 

andre kommune. Nordea-fonden har afsat et 3 cifret mio. beløb til udvikling af hærvejen, 



som kommunen og lokale aktører kan søge medfinansiering fra. Der er udvidede 

medfinansieringsmuligheder, når private aktører søger ved Nordea. Derfor vil kommunen 

opfordre til lokale udviklingsprojekter. Der kan læses mere om projektet her: 

https://www.haervej.dk/udvikling-haervejen 

7. På vandløbsområdet fortsættes arbejdet med regulativer. 

8. Områdefornyelse kommer til at foregå i: Ravnkilde, Bælum og Blenstrup 

9. Arbejde med strukturplan for Støvring Syd er i gang, og der forventes en politisk 

behandling omkring sommerferien. 

6. DK2020 v/ Steffen Thomsen 

1. Klimahandleplanen er netop sendt i høring – kom gerne med input til kommunen. Findes 

på rebild.dk  

2. DN overvejer at lave et arrangement omkring klimahandleplanen og ”energiplan”. Mette 

får projektleder for klimahandleplanen til at kontakte DN. 

3. Andreas Lomborg fortæller, at han er med i et projekt om fåreafgræsning af 

solcelleparker. Her skal udviklingen i biodiversiteten for arealerne undersøges. 

4. Anette Jacobsen fortæller, at NST er udfordret af lodsejere, som overvejer solceller 

fremfor lavbundsprojekter. Vi har stadig til gode, at se solcelleprojekter som er tilpasset 

den våde natur. 

7. Visionsprojekt for Lindenborg Ådal v/Steffen Thomsen 

1. Byrådet har givet en anlægsbevilling til projektet i 2024 (0,5 i mio. 2024 og 1 mio. i 2025). 

Derfor opstarter kommunen først projektet, når der er en bevilling. Dog kan man overveje, 

om det er muligt at fremrykke bevillingen. Stor sammenhæng med LIFE Naturman. 

2. Der skal laves en fornyet kickstart af projektet, når projektet opstarter samt der skal 

igangsættes en arbejdsgruppe fra Det Grønne Råd.   

Snak om hvorvidt Det grønne råd kan bidrage med noget inden 2024? Overvej om der 

skal etableres arbejdsgruppe, som kan kigge på projektet? Det er op til Det Grønne Råd, 

om det skal ske. Steffen tilbyder at kommunen kan fortælle om mulighederne i LIFE. Det 

besluttes, at Anja Hansen (kommunal projektleder for LIFE) skal komme og give rådet en 

status på LIFE Naturman, til et af de kommende møder. 

8. Oplæg vedr. kommissorium for Det Grønne Råd v/ Steffen Thomsen 

1. Forslag til ændringer af kommissorium som følge af drøftelser i Teknik- og Miljøudvalget 

1. Udarbejdet efter inspiration fra Favrskov Kommune samt andre kommuner 

2. Dem der skal være med i Det Grønne Råd, skal være aktive og have ejerskab til 

rådet. Vigtigt at der ikke bliver alt for mange. 16 personer er et forslag, men kan 

ændres til hvad rådet synes er det rigtig antal. 

3. I stedet for at nævne konkrete organisationer, ændres det til interesseområder 

4. Efter hver byrådsperiode kan organisationer melde sig ind i Det Grønne Råd til en 

ny periode, og herefter nedsættes rådet på ny (vigtigt at organisationer informeres 

om denne mulighed) 

5. Det er vigtigt, at vi har et levende grønt råd. 



6. Der ligger ikke noget lovgivning bag de grønne råd, men alle kommuner har det 

umiddelbart.  

7. NST har en pendant i forhold til deres brugerråd 

8. Der skal holdes fast i, at rådet mødes med TMU 

9. Skal centerchef være formand? Eller skal rådet fastsættes deres egen formand? 

Hvis centerchef er med i rådet, er man sikret, at der er et talerør ind i kommunen. 

Det er Det Grønne Råd, som beslutter hvem der skal være formand. 

10. Der er ikke politikere i Grønt Råd i Rebild Kommune 

11. Søren: Der er visse organisationer som konkret skal nævnes som deltager i Det 

Grønne Råd: DN og Friluftsrådet mf. Maks antal er vigtigt. 

12. Der er en utilfredshed over, at TMU vil have rådet til selv at beslutte, hvem der 

skal være medlem af rådet. 

13. Beslutning: organisationerne tager oplægget med hjem til bagland, og kommer 

med deres input næste møde i Det Grønne Råd. Sendes ud sammen med 

referatet.  

2. Bedsteforældrenes Klimaaktion Rebild ønsker optagelse i Det Grønne Råd.  

1. De må vente til arbejdet med ovenstående er på plads. 

9. Status i Klima Rebild 2023 v/ Mette Kann-Christiansen 

1. Programmet er færdigt, og uddeles. 

2. Flot indhold i ugerne og resten af året. 

10. Bordet rundt 

1. DN: Arbejder med at få lavet et kort over Rebild Kommunes naturperler. 

2. Niels Moes: Afholdt live stream fra Aarhus Universitet med Dorte Dahl-Jensen. Regan 

vest er åbnet (foregår rimeligt fredeligt indtil videre), stierne er genoptaget ved 

Rebildcentret/Regan Vest. 

3. NST: Usikre på Naturnationalparker/urørt skov pga. ny regering (inviterer ikke til 

brugerrådsmøder pt.),  

4. Naturvejlederforeningen: Børn og unge skal mere ud. Skal hente inspiration i et nylavet 

lokalt hæfte og tilhørende videoer om naturen. (Der er indarbejdet emne om 

adgangsregler efter tidligere snak i Det Grønne Råd).  

5. Friluftsrådet: Arbejder stadig med adgangsregler 

6. Kødkvægforeningen: Andreas er med i indhegningsprojektet ved Højris og ovenpå Regan 

Vest. 

7. Lystfiskerforeningen: Har et projekt med udlægning af supplerende gydegrus ved 

cykelbroen ved Gammel Skørping. 

11. Evt.  

1. Intet 

12. Næste møde 

1. Vedtægter 

2. Søren Risborg hører om vi kan reservere naturhytten ved Brorstrup Kær til næste møde 



3. Søren viser rundt og fortæller om naturen 

 


