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Dagens program 

10.00 – 16.00  Rebild Naturmesse er åben for 

publikum.   Der er gratis adgang, 

men vil man se resten af 

Rebildcentret skal der løses billet.  

  

10.10 - 10.30 Velkomst v/Klaus Anker Hansen 

formand for Det Grønne Råd i Rebild 

kommune.  

  

10.30 – 11.00  Demonstration af græsslåning med le. 

Gæsterne har mulighed for at prøve le-slåning. 

/VMR-lelaug (mødested ved den store flagstang)  

  

11.00 - 11.30  10 ha landbrugsjord forvandles til 

vild natur i Rold med tilskud fra Den 

Danske Naturfond/ lodsejer Anders 

Hoffgaard Rold (biografen)   

  

12.00 – 12.30  Demonstration af græsslåning med le. 

Gæsterne har mulighed for at prøve le-slåning 

/VMR-lelaug. (mødested ved den store flagstang)  

  

12.30 -13.30 Foredrag om fugle i Rold Skov før, nu og i 

fremtiden. v/ Anders Horsten biolog og 

hovedbestyrelsesmedlem i DOF. (biografen)   

  

13.30 – 14.00  Lidt om naturen i sang og musik /Sofie Trolle 

forsanger i TUNDRA akkompagneret af guitar 

(trappen til kildetårnet). 

  

14.00 -15.00  Vildere natur og naturnationalparker 

som svar på Danmarks naturkrise?    

  Billedrigt foredrag / foredragsholder 

Rune Engelbreth Larsen (biografen) 

 

15.00- 16.00  Guidet tur oven på Regan Vest og orientering 

om Rebildcentrets nyanlagte stisystem /Niels 

Moes ejer af Rebildcenteret (trappen til 

kildetårnet). 



Oversigt over standene/workshops  

1. Højris Mølle LIFE IP Naturman projektet 

sammen med kommunerne-Rebild og 

Vesthimmerland Naturgenopretning med 

indhegning af hele området.  

Danmarks Naturfond og DN  

 

2. DN`s lokale arbejde f.eks. Ny Nibevej og 

store solcelleparker, samt fredninger i 

Rebild kommune.  

Danmarks Naturfredningsforening Rebild  

 

3. Skabelse af rigere natur i Rebild 

Kommune.  Udsåning af vilde blomster og 

andre vilde tiltag på både private og 

offentlige arealer. Vild med Rebild  

 

4. Demonstration af græsslåning med le. 

Lelauget arbejder med leer. Se programmet 

ovenfor. Vild med Rebild 

 

5. Fugle i Rold Skov  

Kom og hør om Rold Skovs fuglegruppes 

arbejde med at registrere og følge fuglelivet 

i skoven. Du kan også høre om arbejdet 

med at lave fuglekasser til skovens sjældne 

fugle. Dansk Ornitologisk Forening  

 

6. Mere plads til naturen  

Danmarks Naturfredningsforening arbejder 

på mange fronter. Få en snak med 

konsulenten om de mange tiltag til gavn for 

naturen. DN-sekretariatet  

 

7. Fotoworkshop med telefonen 

En fotoworkshop med telefonen med 

udgangspunkt i naturen. Inspirator Bodil 

Tejg. demonstration kl. 11.  

Landsbyrådet. 



8. Natur og kunst  

Landsbyrådets projekt Kunst og Fællesskab 

står for stenmaling med naturen som 

inspiration.  

Landsbyrådet 

 

9. Pandekagebagning over bål.  

Børnene kan være med til at bage 

pandekagerne.  

Vild med Rebild  

 

10. Frivilligcentrets tilbud til foreningslivet i 

Rebild kommune.  

Frivilligcenteret  

 

11. Planter der kan være med til at tiltrække 

fugle og insekter til din have. Mulighed for 

at købe hjemmehørende danske planter.  

Vild med Rebild  

 

12. Naturen som møde- og udviklingsrum 

Henrik Bjerg viser rundt og fortæller om 

hvordan naturen inddrages i kurser og 

seminarer, der primært er målrettet 

virksomheder og grupper, der ønsker at 

være ude i det grønne møderum og opleve 

naturen helt tæt på.  

Kom og se to af Bjerg & Søbyes 

klatreøvelser ophængt i store egetræer ved 

naturbasen, der er åben for gæster fra kl. 

13.  Find selv frem over kalkminen med et 

kort som udleveres af messesekretariatet.  

BS Event / Bjerg & Søbye  

 

13. Adgang i naturen 

Friluftsrådet Himmerland  

 

14. Naturen som fotomotiv  

Udstilling af kort, plakater mv. med naturen 

som motiv. Tejg  

  


