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Referat af fællesmøde mellem de grønne råd i Rebild og
Mariagerfjord kommuner
Tirsdag den 27. april 2010 kl. 15.30-19
på Skillingbro Naturskole
Parkering ved Thingbæk Kalkminer, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping.
1. Velkomst og præsentation
Jørgen Ussing bød velkommen til mødet og der var en præsentationsrunde af deltagerne. Næsten
alle repræsentanter for de grønne råd var mødt frem, idet der kun var enkelte afbud.
2. Om Skillingbro Naturskole v/Uffe Westerberg, Rold Skov Natur og Kulturcenter
Uffe Westerberg og Niels Moes orienterede om Skillingbro Naturskole og Thingbæk Kalkminer.
Uffe Westerberg fortalte endvidere om Rold Skov Natur og Kulturcenter samt et udvidet fokus,
der omfatter Mariager Fjord området og fremtidsperspektiver i et Himmerlands Natur og
Kulturcenter.
Skillingbro Naturskole indvies den 1, maj. Det er en naturskole og formidlingscenter, der skal
bringe børn og voksne helt tæt på kildernes fascinerende verden. Naturskolen er et samarbejde
mellem ejeren, Niels Moes, Rold Skov Natur- og Kulturcenter og områdets naturvejledere.
Økonomisk støtte til ombygning og formidling er kommet fra Skov- og Naturstyrelsens ”Grønne
Partnerskaber”, Friluftsrådet, LAGHimmerland og FiskeriLAG Midt-Nord. Skillingbro
Naturskole skal drives som en forening, hvor udgifterne til drift betales af medlemmerne. Det
kan være skoler, institutioner, foreninger eller virksomheder, som mod et årligt kontingent kan
bruge stedet til undervisning, møder og kurser. Allerede nu er stedet flittigt anvendt, og der har
været introduktion for områdets lærere, så de kunne se mulighederne. Naturskolen giver
mulighed for at kombinere fag som dansk, matematik og hjemkundskab med naturfag, og
børnene kan være med til at restaurere kildebækken med sten og grus.
Udover Skillingbro Naturskole, har ejeren, Niels Moes, mange store planer for området med
etablering af Rebild Centret ved Thingbæk Kalkminer, som opgraderes og der er planer om
stiforløb i området og samarbejde med et kommende Rebild Bakker Center.
Idéen bag Rold Skov Natur- og Kulturcenter er at samle, koordinere og udvikle formidling og
aktiviteter. Det har vist sig at være en succes, der kan drives med et forholdsvist beskedent
driftsbeløb samt eksterne tilskud til projekter.
Koncepten skal nu prøves af i Mariager Fjord-området. Her er der masser af både formidling og
aktiviteter, men der mangler i høj grad en samlende funktion. Derfor har Rold Skov Natur- og
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Kulturcenter søgt midler hos bl.a. LAG-Himmerland til at starte et natur- og
kulturcentersamarbejde omkring Mariager Fjord. Det skal ske i tæt samarbejde med
turistorganisationer, museer, Skov- og Naturstyrelsen Himmerland, lokale aktører og kommuner.
Formålet er at styrke formidlingen af natur og kulturhistorie i både Rold Skov og ved Mariager
Fjord ved at have fokus på synergieffekten.
Der er en begyndende dialog med Vesthimmerlands Kommune om et tilsvarende virtuelt center,
så der inden længe måske kan opstå et Himmerlands Natur- og Kulturcenter til at give det store
billede af Himmerlandsområdet rigdom i natur og kulturhistorie overfor lokalbefolkningen,
tilflyttere og turister.
3. Grønne Råds roller – erfaringer på godt og ondt.
John Mønsted fortalte om Grønt Råd i Rebild Kommune suppleret af de øvrige medlemmer.
Der afholdes 4 møder om året. Miljøafdelingen i Rebild Kommune er sekretariat for Grønt Råd,
der består af repræsentanter for DN-Rebild, Friluftsrådet, Jagtforeningerne,
Landbrugsorganisationerne, Lystfiskerforeningerne, Turistforeningen, Skov- og naturstyrelsen
Himmerland, de private skovejere Lindenborg og Nørlund, Vandløbslauget og Kultur og
ftitidsafdelingen. Grønt Råd vil i nærmeste fremtid overveje sammensætningen af medlemmer
med henblik på evt. at udvide medlemskredsen, fx med Kødkvægsforeningen Himmerland.
Møder i Rebild grønne råd afholdes i 2010 på tirsdage hhv. den 25. maj, 24. august og 23.
november.
Det grønne råd har fungeret som dialogforum for miljøafdelingen og udvalget for Teknik og
Miljø og har igangsat nogle projekter som fx naturstiprojekter i landdistrikterne og brugergruppe
for kanosejlads på Lindenborg Å. Der er afsat 40.000 kr./år til arbejdet.
Jørgen Ussing fortalte om Grønt Råd i Mariagerfjord Kommune suppleret af de øvrige
medlemmer. Der afholdes minimum 4 årlige møder, herunder 1-2 møder, hvor Udvalget for
Teknik og Miljø kan inviteres til at deltage. Natur og Miljøafdelingen er sekretariat for Grønt Råd,
der består af max 15 medlemmer, der repræsenterer Landbrug, Skovbrug, Øvrige Erhverv, Jagt,
Fugleinteresser, Sejlads, Landdistrikter, Skov- og Naturstyrelsen Himmerland, Fiskeri, Friluftsliv,
Natur og miljø, Vandre/cykelruter og aktiviteter samt Turisme. Foreninger indstiller medlemmer
til Grønt Råd for to år af gangen. Efter 1½ år evaluerer Grønt Råd sin indsats med henblik på
forbedring og overvejelser om fortsættelse af Grønt Råd. Der er indstillet repræsentanter til alle
emner, bortset fra ”Øvrige Erhverv”. Der er ikke politisk deltagelse i Grønt råd, men Natur og
Miljø varetager formands- og sekretærfunktionerne.
Grønt Råd fungerer som dialogforum, hvor møderne i henhold til forretningsordenen ”foregår i
en positiv og samarbejdende ånd”. Møderne på torsdage i 2010 hhv. den 20. april, 12. august og
11. november. Grønt Råd nedsætter løbende arbejdsgrupper fx Mariager Fjordgruppen,
stigruppen, affaldsgruppen og til miljøpriskomiteen. Arbejdsgrupperne får forlods et
kommissorium samt et beløb på 3.000 kr. til deres arbejde. Der er afsat 50.000 kr./år til arbejdet.
4. Stiprojekter – udveksling af erfaringer
Ole Guldberg gennemgik registrering af stier og ruter og viste eksempler på ruter langs Mariager
Fjord. Formålet er at registrere stier og muliggøre offentliggørelse af vandreruter i tæt samarbejde
med lodsejere. Stigruppen har via Grønt Råd indkøbt GPS’er til registrering af ruter, hvor filerne
efterfølgende indsendes til kommunens GIS-afdeling, som kan indsætte dem på kommunens kort
– i første omgang til intern brug og når lodsejeraftaler foreligger til formidling af ruter på kort.
Der er udarbejdet en aftaleskabelon samt et design til en A5-flyer til formidling af ruter. Første
rute ved Kielstrup Sø er ved at være klar.
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Pia Bonde og Randi Stub berettede om naturstiarbejdet i Rebild kommune, hvor landsbyerne er
inddraget i samarbejdet. Fordelen er, at de lokale ofte kender lodsejerne og kan aftale mulige
ruteforløb. I første omgang er der fokus på vandreruter, men andre rutetyper som fx rideruter er i
fokus. Pia Bonde har som landdistriktskoordinator mulighed for at rådgive om fondssøgning og
projektudvikling.
5. Samarbejdsmuligheder på tværs af de grønne råd?
Der blev drøftet samarbejdsmuligheder på tværs af de grønne råd, herunder fælles oplæg og
møder. Der var enighed om, at der skal arbejdes videre med at afholde et fælles møde om vandog naturplanerne, hvor oplægsholdere med forskellige indgangsvinkler til vand- og naturplanerne
inviteres til at deltage. Det kan overvejes, om mødet skal være offentligt. Endvidere var der
enighed om, at det er givende at afholde et fællesmøde mellem de to grønne igen – fx en gang
årligt.
6. Andet
Intet at bemærke.
Referent: Inger Taylor, 12. maj 2010
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