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      08.02.23 

 

Til Udvalget for Teknik og Miljø 

 

Ansøgning om udbetaling af bevilget tilskud. 

Foreningen Vild med Rebild fik på TMU mødet den 3. februar 2021 bevilget et årligt tilskud på 200.000 kr. under 

forudsætning af at foreningen selv finansierede et tilsvarende beløb.  

Tilbage i november 2020 behandlede Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget en 
henvendelse fra "Naturfællesskab i landsbyen" og Landsbyrådet vedrørende økonomisk støtte til 
udvidelse af et projekt for udsåning af vilde blomster i kommunens byer. Siden november har folkene 
bag "Naturfællesskab i landsbyen" etableret foreningen "Vild med Rebild", som skal varetage 
projektet. Vild med Rebild ønsker endelig tilkendegivelse af økonomisk støtte til projektet i en 3-årig 
periode. 

Beslutning 

Godkendt, under forudsætning af at der opnås skitseret medfinansiering og at Vild med Rebild sikrer et 
bredt samarbejde med lokalråd og foreninger, så hele kommunen aktiveres. 

 

Vild med Rebild arbejder for borgernær biodiversitet og laver projekter i samarbejde med skoler, institutioner, 

borgerforeninger, grundejerforeninger, børn- og unge organisationer som spejdere o.lign. samt private borgere. 

I 2022 har vi ud over mange private projekter også arbejdet med følgende projekter: 

• Skolehaveprojekter på 4 kommunale skoler,  

• Vilde områder på 6 skoler samt spejdere,  

• Lokale æblelunde i Terndrup, Blenstrup og Nørager 

• Lokale naturprojekter med grundejerforeninger og borgerforeninger i Støvring, Skørping, Terndrup, Nørager, 

Askildrup, Horsens, Blenstrup, Aarestrup, Gravlev, St. Brøndum, Hellum, Sejlstrup. 

 

Se også en oversigt over vores aktiviteter i 2022 på: https://vildmedrebild.dk/vmr-2022/ 

Hvad bruger vi kommunens tilskud til: 

Vild med Rebild bruger kommunens tilskud som løftestang til fondsmidler, hvor vi med en mindre egen finansiering 

kan få bevilget tilskud til projekter til skoler og institutioner. Endvidere bruger vi tilskuddet til en koordinator, som 

http://www.vildmedrebild.dk/
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giver støtte til typisk borgerforeninger eller Lokalråds projekter som Terndrups stiprojekt eller Blenstrup æblelunds -

projekt ved Kirken. 

 

Plan for 2023: 

I 2023 planlægger vi følgende skoleprojekter:  

• Skolehaver for Karensmindeskolen, børnekontoret (er ansøgt) 

• Naturprojekt for AK-klasserne, Skørping skole (ansøges) 

• Sidste del af det vilde projekt sammen med Terndrup skole (er ansøgt) 

• Etablering af læringsområde ved Mastrup sø sammen med skoler og børn-og ungeforeninger i Støvring 

• Etablering af vilde områder for grundejerforeningen Rådyret, Støvring (er finansieret) 

• Skolehaver for Specialklassen ved Sortebakkeskolen, Nørager (er bevilget) 

• Store blomsterenge på vandværksgrunden i Nørager og ved Kraftvarmeværket i Blenstrup (er bevilget) 

Økonomi og projekter: 

Vild med Rebild har fået bevilget en del projekter i 2021 og 2022 hvoraf de fleste er gennemført i 2022, mens enkelte 

som de to store projekter ’Vilde unger’ og ’Øst-Vest’ afsluttes i 2023. 

 

indtægter i alt udgifter i alt

Medlemmer 11000 Løn og projektledelse 168000

Rebild Kommune 200000 kontor-adm 20600

Landsbyråd 42500 Administration og PR 22400

Andre indtægter 29000 Projekter 412000

fonde* 979000 forfinansiering af projekter 2023 638500

ialt 1261500 ialt 1261500

2022

http://www.vildmedrebild.dk/
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Med venlig hilsen 

 

 

Kersten Bonnen 

Formand for Vild med Rebild 

 

Bilag: Kort beskrivelse af Vild med Rebilds hovedaktiviteter 

Skoleprojekter ’Vilde unger’ 

Vi har en ambition om at nå ud til alle kommunens skoler, og tilbyde hjælp til at komme i gang med at skabe 

mulighed for at engagere børnene i naturen. Vi vil på sigt gerne have igangsat grønne initiativer på alle skoler, og vi 

forsøger at ”skræddersy” projekterne, så de passer til den lokale skole.  Der er etableret skolehaver på følgende 

skole: Blenstrup, Ravnkilde, Suldrup  og Sortebakke skolen i samarbejde med skolens lærere og ledelse.  

Flere skoler har også fået etableret blomsterenge og vilde naturområder på deres arealer: Karensmindeskolen, 

Suldrup, Blenstrup, Terndrup og Sortebakke skolen har fået etableret vilde områder. De vilde områder er forskellige, 

da de er udarbejdet sammen med den lokale skole, og ønskerne har været forskellige alt efter behov og de 

muligheder arealerne lagde op til. Nogle steder er der etableret eng med vilde blomster og på Karensmindeskolen er 

området etableret med vilde stammer og et lille vådområde til gavn for både dyr og planter. 

Lelaug 

Samlede ansøgninger 2021-22 Samlet budget Bevilget Bevilget fra Egenfinansiering bevilget afsluttet/s

Vild med Rebild ansøgt:

2101 lelaug 81000 55000 Friluftsrådet 32000 2021 2022

2102 Vilde områder-friluftsrådet 60400 47000 Friluftsrådet 13400 2021 2022

2103 Vildt plantebyttemarked 43000 20000 Friluftsrådet 23000 2021 2022

2104 Teltprojekt overnatning i træer 42000 42000 Friluftsrådet 0 2022 2022

2105 Vilde unger - Lag 306000 150000 LAG 50000 2021 2023

2204 Øst-Vest nordea 447000 447000 Nordea 0 2021 2023

Restfinansiereing Vilde unger 100000 Friluftsrådet 0 2022 2023

Projekter i alt 979400 861000 118400 979400

Ansøgt for skoler og foreninger:

 Vildt område, Terndrup skole 80000 65000 Friluftsrådet 15000 2022 2024

Stier i Terndrup 106000 106000 diverse 0 2022 2024

Ansøgt for skoler og foreninger: 186000 171000 15000

Projekter i alt 1165400 1032000

http://www.vildmedrebild.dk/


Vild med Rebild 
Fælles indsats for rigere natur i Rebild Kommune 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Vild med Rebild v/ Kersten Bonnen, Formand. Øster Alle 6, 9530 Støvring 

CVR: 42000221, www.vildmedrebild.dk, Konto: Jutlander Bank, Reg.: 9070 Kontonr: 2077411510 
 

Der er indkøbt 40 leer og gennemført 2 lekurser i 2022. Kurserne fortsætter i 2023 og vi fortsætter arbejdet med at 

etablere lelaug, hvor folk med viden og interesse kan slå de arealer med vilde græsser og blomster, der efterhånden 

breder sig i kommunen.  

’Øst-Vest’ 

I Øst-Vest-projektet som omfatter to byer, Blenstrup og Nørager, er der skabet en frugthave på vandværksgrunden i 

Nørager hvor skolebørn har plantet 108 træer. I Blenstrup er der færdige planer for en frugthave ved kirken, som gør 

i gang til foråret. Derudover er der lavet blomsterenge flere steder i de to byer. 

Vildt-plante-bytte-marked 

I Østklyngen blev der i foråret lavet mange nye planter, som blev byttet på plante-byttemarked i terndrup i maj 

2022. 

Landsbyer 

Landsbyerne i Rebild Kommune  har også vist interesse i at få etableret blomsterenge. Vi har sammen med lokale 

beboere i nogle af landsbyerne afholdt ”rundgang”, hvor vi sammen har drøftet, hvor det har været muligt at 

etablere noget ”vild natur”. Sammen med disse ”rundgange” har vi holdt oplæg i landsbyerne om, hvor vigtigt det er, 

at vi sammen gør en indsats for biodiversiteten. 

Podekurser 

Igen i 2022 afholdt vi et podekursus i Blenstrup. 

Grundejerforeninger 

Rådyret i Støvring fik hjælp til et stort naturprojekt hvor over 2 Ha blev lavet til blomsterenge og beplantet med 

planter der har fokus på større biodiversitet. Grundejerforeningen betalte projektet og Vild med Rebild lavede planer 

og fik aftaler med leverandører. Planterne blev plantet af foreningen medlemmer under kyndig vejledning af Vild 

med Rebilds skolehaveundervisere. 

Erhverv 

Også i 2022 har et par virksomheder brugt Vild med Rebild til at få hjælp med vilde områder. 

http://www.vildmedrebild.dk/

