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’Vild med Rebild’ 
Fælles indsats for rigere natur i Rebild Kommune 

 

Formål:  

Projektets formål er at skabe fællesskab omkring rigere natur i Rebild Kommune.  

Naturen er et af Rebild Kommunes største aktiver, og kommunen rummer Danmarks næststørste skov.   

Naturen er dog trængt særligt i den mere skovfattige del af kommunen. Derfor skal der skabes større fokus 

på biodiversitet og plads til en rigere natur i Rebild Kommune. 

Projektet arbejder på:  

- At engagere befolkningsgrupper i kommunen i et samarbejde om etableringen af mere mangfoldig 

natur i Rebild Kommune,  

- At øge målgruppernes forståelse for - og indsigt i naturens sammenhænge og nødvendigheden af at 

etablere flere friarealer og korridorer, hvor planter og dyr kan opformeres. 

- At skabe en større forståelse for, og betydning af, en mere mangfoldig natur. 

- At opfordre borgerne i Rebild Kommune til at engagerer sig i de arbejdsopgaver, der er forbundet 

med projektet, så vi i fællesskab kan skabe bedre betingelser for naturen. 

- At der tages udgangspunkt i det, hver enkelt deltager har mulighed for at bidrage med. 

 

Målgrupper for projektet: 

Danmarks Naturfredningsforening, Landsbyrådet for Rebild Kommune, Frivilligecentret, borgerforeninger, 

lokalråd for lokalbyer i Rebild Kommune, Det grønne Råd, erhvervsdrivende, landbruget og dets lokale 

organisationer, beboere i store og små byer i Rebild Kommune samt institutioner, der både har interesse 

for projektet samt råder over friarealer, som kunne være velegnede til etablering af en mere mangfoldig 

artsbeplantning. 

Foreløbige deltagere i projektet: 

• Rebild Kommune,  

• Landsbyrådet for Rebild Kommune 

• Naturfredningsforeningen, lokalafdeling Rebild 

• Borgergrupper i Terndrup, Bælum og Blenstrup 

• Borgergruppe i Skørping - haveprojekt 
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Organisering: 

Vild med Rebild er en forening, stiftet 6.1.21 med en bestyrelse, der repræsenterer bl.a. 

Naturfredningsforeningen, Landsbyrådet, Frivilligecentret, Naturvejleder og Erhvervsrådet. Kommunen har 

udnævnt en kontaktperson til bestyrelsen. 

Bestyrelsen har følgende opgaver i opstartsfasen: 

• At formulere projektet  

• At ansætte en koordinator som udarbejder jobbeskrivelse. 

• At søge midler og at få projektet placeret fysisk og organisatorisk. 

• At formidle arbejdsbeskrivelse og opbakning hos deltagergrupperne. 

 

Koordinator: 

Koordinatorens opgave består i at assistere og at igangsætte aktiviteter: 

• At udbrede kendskabet til projekt:  ’Vild med Rebild’ til organisationer, foreninger og 

enkeltpersoner.  

• At lægge hovedvægt på at arbejde med de organisationer, foreninger, enkeltpersoner samt Rebild 

Kommune, der har givet tilsagn om deltagelse.  

• At udføre opsøgende arbejde i relation til eks. erhverv, landbrug og andre borgere, som kan have 

interesse i at deltage i projektet 

• At varetage kommunikationen og formidling via hjemmesider samt andre medier. 

 

Økonomi: 

Projektet har en foreløbig tidshorisont på 3 år med mulighed for forlængelse.  

Der udarbejdes et budget for den samlede periode, økonomi til ansættelse af en koordinator (15-20 timer 

ugentligt), samt midler til lokale aktiviteter. Se budget. 

Foreløbigt er der positiv indstilling om økonomisk bidrag fra: 

Rebild Kommune, Landsbyrådet samt DN. 

Derudover ansøges foreløbigt:  

• LAG  

• Friluftrådet 

• Velliv 

• NordeaFonden 

• Fritidsrådet ved Rebild Kommune 

• RealDania 

• Naturfonden 

• Nyfors 

• Liv og Land  
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Oversigt over projektets enkeltdele 
 
 
 
 
’Vild med Rebild’ kan opdeles i 3 hovedområder: 
 

1) Projektledelse med kontor og koordinator, som har til formål at støtte og igangsætte projekter, stå 
for formidlingen, herunder hjemmeside samt være aktiv i fondsansøgninger sammen med 
bestyrelsen. Projektledelsen har et samlet budget på godt 1 mio. kr. over de 3 år projektet forløber 
og her ansøges LAG om deltagelse i finansiering af de to år. 

 
 
 

2) Arealer: De arealer projektet arbejder på at gøre til mangfoldig natur.  
 
Der er allerede 1,7 HA fordelt på 17 landsbyer i projektet Naturfællesskab i Landsbyen. Der er 
yderligere tilmeldt ca. 2 ha fra private samt 3 erhvervsvirksomheder. Rebild Kommune forventes at 
stille yderligere arealer til rådighed bl.a. omkring skoler og institutioner.  Målet er omlægning af 
mindst 10 HA til mangfoldig natur i projektperioden. Naturfonden søges til 1 års. Udgifter til 
omlægning og vedligehold af arealer  
 
 
 

3) Aktiviteter: De aktiviteter, som handler om at bidrage til en mangfoldig natur på arealerne: 
 
Delprojekter som omhandler aktiviteter i ’Vild med Rebild’ søges finansieret gennem flere fonde 
hvoraf Friluftsrådet er den største og vi forventer at finansiere delprojekt 1, 4 , 7 og 8 - helt eller 
delvis. Derudover søges andre fonde såvel som Fritidsrådet samt KlimaRebild samt lokalråd i Rebild 
kommune om støtte. Se endvidere tidsplanen for aktiviteter. 
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Tidsplan aktiviteter i ’Vild med Rebild’ 

Foreløbig oversigt over aktiviteter i Vild med Rebild 2021 - 2022 

2021 Måned Aktiviteter 

 Jan-feb Planlægning af aktiviteter, fondsansøgninger, samarbejde etableres med Frivilligecente-
ret omkring lokaler m.v.  Ansøgning til Naturfonden og Friluftsrådet. 
Opstart: 
Delprojekt 1. Naturfællesskab i landsbyen (Hele sæsonen) 
Delprojekt 2: Kommunale arealer i ’Vild med Rebild’ 

 Marts-april Ansættelse af koordinator under forudsætning for fornødne midler. Videre med fonds-
ansøgninger 
Hjemmeside etableres. Artikler i lokalaviser. 
Opstart: 
Delprojekt 3: Rigere natur i haven (8 mødeaftneren i sæsonen) 
Delprojekt 7: Vild med natur ved Rebild Kommunes skoler (Hele skoleåret) 
Delprojekt 8: Skolehaver for Rebild Kommunes skoler. (8 gange i løbet af vækstsæso-
nen) 
Delprojekt 10: Skovhave for 5. til 7 klasser (4 dage i foråret- 2 dage efter sommerferien) 
 

Maj-juni Opstart: 
Delprojekt 4: Formidling til børn og unge (hele skoleåret) 
Delprojekt 5: Borgergrupper i Østklyngen: Natur og fællesskab. (Hele sæsonen) 
Delprojekt 6:  Workshops med Katrine Tuner (1-2-workshops) 
Delprojekt 7: Vild med natur ved Rebild Kommunes skoler (Hele skoleåret) 
 

Juli august Opstart: 
Delprojekt 9: Kunst og mangfoldig natur (3-4- kurser) 
Delprojekt 11: Le kurser (3 – 4 kurser) 

Sept-okt Afslutning: 
Delprojekt 2: Kommunale arealer i ’Vild med Rebild’ 
Slåningsplan for alle arealer, hvor leslåning ikke er foregået 
 

Nov dec Afslutning: 
Delprojekt 1. Naturfællesskab i landsbyen 
Evaluering af projekter. 

2022 jan.- 
marts 

Planlægning af nye arealer samt  
Planlægning af aktiviteter i alle delprojekterne 
 

2022 apr.-juni Opstart aktiviteter for alle delprojekter 
 

2022 juli-sep. Sommeraktiviteter for delprojekter: 1,2 3 5,6,9 og 11 
 

2022 okt.-dec Slåning af arealer samt evaluering 
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Delprojekter- status januar 2021: 

Delprojekt 1. Naturfællesskab i landsbyen:  

Der udsås blomsterenge i landsbyer i Rebild kommune. Status 2020: Projektet har kørt i 2 år med 17 

deltagende landsbyer, hvor der i alt er udsået ca. 2 ha. I foråret startes op med ny såning samt gen 

udsåning hvor det er nødvendigt. I sommerens løb arrangeres foredrag og laves insekthoteller. I efteråret 

slås arealerne ned. Deltager i le-kurset. Finansieret gennem Landsbyrådet i Rebild Kommune. Tovholder: 

Kersten Bonnén. 

Delprojekt 2: Kommunale arealer i ’Vild med Rebild’ 

I samarbejde med Rebild Kommunes afdeling for Teknik og Miljø udpeges kommunale arealer, der kan 

indgå i projektet. Det kan være frie arealer i landsbyer og lokalbyer, grøftekanter og arealer i forbindelse 

med trafikale anlæg eller arealer i forbindelse med skoler, institutioner eller andre kommunale bygninger. 

Disse arealer indgår i en fælles ansøgning til Naturfonden.  

Delprojekt 3: Rigere natur i haven: 

Borgergruppe i Skørping arbejder med projekt: ”Rigere natur i haven”. Projektet kører over hele 

sommerperioden med møde ca. 8 gange, hvor der hver gang besøges nye ’naturhaver’ og der tages et 

emne op med en oplægsholder. 

Status: Der udarbejdes opslag på sociale medier og planlægges aktivitetsplan. Tovholdere: Marianne Hald 

og Charlotte Mejer. Grønt Guld finansier projektet. 

Delprojekt 4: Formidling til børn og unge 

Naturvejleder Søren Risborg indgår i projektet som samarbejdspartner og naturformidler. I dette projekt er 

der fokus på yngre børn og der samarbejdes med Rebild Kommunes institutioner. Tovholder: Søren Risborg 

Delprojekt 5: Borgergrupper i Østklyngen: Natur og fællesskab 

Nyt projekt hvor repræsentanter fra Østklyngen formidler kontakt til borgere, skoler og virksomheder i 

Østområder. Der indkaldes til fælles borgermøde i Blenstrup januar eller februar 21 -alt efter mulighederne 

for at kunne mødes. Der bliver oprettet borgergrupper i Terndrup, Bælum og Blenstrup, hvor der 

samarbejdes med de omkringliggende landsbyer omkring ’grønne markeder’ hvor beboerne får kendskab til 

vilde planter og deres voksesteder og betydning for biodiversiteten. Efterfølgende oprettes borgergrupper, 

der mødes flere gange i løbet af sommeren til workshops og foredrag om biodiversitet. 

Delprojekt 6:  Workshops med Katrine Tuner 

Katrine Tuner har tidligere arrangeret natur projekter i en række kommuner bl.a. Åbenrå. Styregruppen har 

haft møde med Katrine Turner, hvor hun orienterer om sine erfaringer med biodiversitetsprojekter mm. 

Der arbejdes foreløbigt med et erhvervsprojekt sammen med Katrine Tuner hvor der er tilsagn fra foreløbig 

3 erhvervsvirksomheder om deltagelse. 

Projektet forløber som en workshop hvor en konkret virksomhed lægger arealer til og Katrine Turner 

fortæller om mulighederne for at give naturen bedre vilkår. Målrettet mod erhvervsvirksomheder samt 

kommunale aktører. 

Delprojekt 7: Vild med natur ved Rebild Kommunes skoler 
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I samarbejde med Naturvejleder i Rebild samt Skoleforvaltningen planlægges et tilbud til de skoler, som 

gerne vil deltage. Skolerne kan få udsået en blomstereng eller få lavet et naturområde i forbindelse med 

skolen, som vil blive udgangspunkt for naturaktiviteter fra naturvejledere. Hovedvægten lægges på 

mangfoldig natur, hvor der er plads til mange arter som insekter, fugle og pindsvin. ”. Skørping, 

Karensminde, Støvring Gymnasium, Blenstrup  og måske Bælum skole har vist interesse.   Tovholder: Søren 

Risborg, Kersten Bonnen og repræsentant fra Kommunen. 

Delprojekt 8: Skolehaver for Rebild Kommunes skoler. 

Suldrup og Bælum skoler har skolehaver for mellemtrinnet i regi: ’Haver til Maver’, som Bæredygtig Læring 

har stået for etableringen af i 2019 og 2020. Skolehaverne skal tilbydes flere skoler i kommunen, som har 

egnede arealer. Sortebakkeskolen i Nørager har også vist interesse for projektet. Tovholder: Kersten 

Bonnen 

Delprojekt 9: Kunst og natur 

I samarbejde med f.eks. LOF tilbydes kunstkurser med emnet: ’Kunst og den vilde natur’. Der arbejdes med 

mangfoldig natur som æstetisk indslag i haven og kunstmalingens svære principper med udgangspunkt i 

motiver fra naturen. Tovholder: Underviser i kunstmaling: Tina Falden.  

Delprojekt 10: Skovhave for 5. til 7 klasser  

Der etableres en større skovhave ’Himmelhaven’ med støtte fra bl.a. LAG. I samarbejde med skoler tilbydes 

et undervisningsforløb for 5-7 klasser på lokale skoler. Klasserne laver deres egne bede i skovhaven og 

opnår derved et større kendskab til dyre og plantelivet og hvordan planterne kan anvendes. Tovholder: 

Lene Dahl. 

Delprojekt 11: Le kurser 

Områder, udlagt til rigere natur skal helst slås for at fjerne næringsstoffer fra jorden. Det giver et meget 

rigere planteliv, hvor de mindre krævende planter får bedre muligheder. Der arrangeres flere kurser, hvor 

deltagerne får mulighed for lave deres egen særligt tilpassede ledrag, med efterfølgende kursus i brug af 

leen. Deltagerne får mulighed for at indgå i le-laug, der vedligeholder udlagte arealer. 

Tovholder: Søren Risborg 

Delprojekt 12: Grønt Nørager  

Nørager har en række grønne områder, som består af skov, hundeskov, klimaskov ved den lokale skole 

samt et spændende grønt område med en lille sø, Stationsdammen. Projektet går ud på at binde de grønne 

områder sammen og inddrage Sortebakkeskolen, SFO ved skolen, Borgerforeningen, Kommunen, som har 

et stort grønt område ved Stationsdammen samt en privat lodsejer, som vil stille ca. 2 ha til rådighed. 

 

Delprojekt 13: Vild natur ved Karensmindeskolen 

To lærere på mellemtrinnet på Karensmindeskolen i Støvring er primus motorer i en projekt, der har til 

formål at skabe et stort areal med vilde planter samt tiltag for at få flere ynglende insekter. Lærerne har 

sammen med børnene samlet en masse frø ind i efteråret som nu skal udsås på arealet. 

 

 


