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Høring – Forslag til Natur- og Friluftspolitik for Rebild Kommune
Rebild Kommune sender nu forslag til Natur- og Friluftspolitik for Rebild Kommune i høring. Alle er velkomne til at afgive et høringssvar. Svaret skal sendes til naturogfriluftspolitik@rebild.dk eller til Center
Natur og Miljø, Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Støvring, mrk. Natur- og Friluftspolitik.
Høringsfristen er tirsdag d. 31. oktober 2017.
Natur- og Friluftspolitikken beskriver de overordnede fokusområder, hvor der især bør laves forbedrende
natur- og friluftstiltag, samt hvor der er er gode handlemuligheder. Politikken indeholder temaer med
målsætninger, der kan opfyldes ved hjælp af senere handleplaner. Politikken henvender sig til alle, der
har interesse i naturens tilstand og rekreative muligheder. Det betyder borgere, landmænd, kommune,
foreninger og råd.
Politikken beskriver fire temaer:


Ådale (uden for Natura 2000 områder)



Kommunale arealer og fredninger



Bynær natur (især ved større byer)



Borgerinddragelse og formidling

Politikken er bygget op omkring frivillighed og tager udgangspunkt i at de fleste tiltag kun kan iværksættes ved samarbejde mellem foreninger, borgere og lodsejere. Politikken er blevet til i samarbejde med
Rebild Kommunes Grønne Råd.
I forbindelse med høringen arrangeres en offentlig tur, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål
til politikken, samt høre om processen og det videre arbejde med at implementere politikken. Turen går
rundt om Suldrup sø og starter ved parkeringspladsen på Dalumvej, tirsdag d. 19. september kl.
17.00. Turen vil vare ca. 1.5 time. Der kræves ikke tilmelding til turen og alle er velkomne.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Miljømedarbejder Joanna Birch Olsen på e-mail:
jbol@rebild.dk eller telefon 99 88 76 53 eller til Naturmedarbejder, Karen Elizabeth Clausager på e-mail:
kecl@rebild.dk eller telefon 99 88 76 63.
Med venlig hilsen
Claus Riber Knudsen
Centerchef, Center Natur og Miljø
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