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1. Orientering fra rådets medlemmer 

- Der har været indvielse af Gravlev Ådal lige før sommerferien. Der var fin tilslutning ca. 
250 personer og nogle gode taler. 

- Forrige weekend var der indvielse af en ny fiskeplatform ved Store Økssø. Fiskeplatformen 
er indrettet således, at handicappede også kan bruge den. Dette hænger fint sammen med at 
tunnelen ved banen for 5 år siden blev gjort handicapvenlig sammen med stien om Store 
Økssø.  

- Fiskeriet på dele af strækningen i Lindenborg Å ved Gravlev Ådal er givet frit således alle 
må fiske under forudsætning af at der er løst fisketegn. Det blev bemærket, at fredningstiden 
for fiskeri burde have været omtalt i nyhedsbrevet - også selvom de fremgår af fisketegnet. 

- Vandstandsmålerne (skalapæle) i Kovadsbæk burde pilles ned. Målerne tilhører givetvis 
Rebild Kommune. 

 
2. Redegørelse for pulje til ”bedre friluftsliv” 
Listen med projekter blev gennemgået. Desværre er der endnu ikke givet tilbagemelding fra den 
centrale styrelse. SR fremhævede vigtigheden af at projektet vedr. stier også omfattet stierne ved 
Skørping Hospital og hvis der opnås midler skal det være asfalt så tilgængeligheden for dårligt gå-
ende bliver god. 
 
Puljen til ”Bedre friluftsliv i 2009” er på 14 mio. Afløbet er organiseret således, at projekter kan 
indstilles til den lokale enhed som derefter videresender til den landsdækkende liste. Tildelingskri-
terierne er med fokus omkring medfinansiering og bredden af samarbejdskredsen. På landsplan er 
der modtaget ca. 800 forslag så de 14 mio. kr. rækker langt fra til alle.  
 
3. Revideret folder for Rold Skov og Rebild Bakker 
Folderen for Rebild Bakker er blevet revideret således Gravlev Ådal, stiudvidelser mm er kommet 
med. Desuden er skiltene i felten blev opdateret. I Rold Skov – folderen er der nu angivet afstande 
på rundture hvilket har været efterlyst. Til efteråret bliver der opsat nye højskilte som også komme 
til at indeholde temaerne om skovene, vandet, kalken og kulturhistorien. Speciel benyttelse til f.eks. 
ridning og cykling bliver markeret på temafoldere. Der blev spurgt til reglerne for ridning i Gravlev 
Ådal. De er begrænset til Ravnkildevejen og en adgang via Kovadsbækken til p-pladsen nedenfor 
Vælderskoven. Rådet blev opfordret til at prøve folderne af og komme med bemærkninger. I øvrigt 
fandt rådet at tiltaget med opdatering af folderne var godt og at produktet var velstruktureret. 
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4. Orientering om skovrejsning ved Drastrup 
Kort med angivelse af nye arealer opkøbt ved Drastrup blev uddelt og gennemgået. Der er opkøbt 
næsten 100 nye hektar som skal tilplantes over de næste år. Skov- og Naturstyrelsens samlede areal 
i området er dermed oppe på godt 300 ha. Grusgraven v. cementstøberiet mod nord kan på sigt efter 
reetablering komme på tale som en integreret del af skoven. Der mangler fortsat en del af de plan-
lagte faciliteter til friluftslivet, men der udvikles hele tiden. Højeste på ønskeliste står hundeskov og 
mountainbikerute. I uge 49 afholdes et arrangement hvor skolebørn i Aalborg Kommune inviteres 
til hjælpe med at tilplante i forbindelse med et landsdækkende arrangement som heddet ”Genplant 
Planeten”. Miljøministeren forventes at deltage og brugerrådet bliver også inviteret.  
 
5. Næste møde 
FORÅR: 
Det blev aftalt at næste møde skal indeholde besigtigelse og drøftelse af tiltagene på de nytilkøbte 
arealer ved Drastrup, samt Poulstrup Kalkgrav. 
Dato: tirsdag den 20. april 2010 (mødested og dagsorden følger) 
 
EFTERÅR: 
Dato: tirsdag den 7. september 2010  
 
6. Eventuelt 
- 
 
Der efter drog rådet på besigtigelse til Villestrup Ådal hvor Peter Noe Markmann præsenteret de 
nært forstående aktiviteter ved Blåkilde Dambrug og Vrå Mølle Dambrug. Ekskursionsføreren ved-
lagt. Rådet gav mange gode input til projektet hvoraf nogle vil indgå i de mere detaljerede projekt-
beskrivelser.  
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