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Vi ønsker en bæredygtig og 
klimavenlig Rebild Kommune, 

hvor naturen trives og blom-
strer og hvor borgerne har rige 

muligheder for friluftsliv og 
foreningsliv både på landet og i 

byerne.

Natur, klima og balance 
mellem land og by

Politikken folder sig ud i fire temaer:

⏹   Biodiversitet

⏹   Friluftsliv

⏹   Klima og miljø

⏹   Landsbyerne og det åbne land

Politikken står ikke alene. Den tager afsæt i vores vision: Et aktivt liv – sammen; vores 
fælles pejlemærke, som også beskriver den overordnede tilgang til løsningen af kerneop-
gaverne. Politikken spiller desuden tæt sammen med vores andre politikker. 

Vores arbejde som kommune ligger i forlængelse af FN’s verdensmål for bæredygtig ud-
vikling. Denne politik er særligt koblet op på initiativer omkring mål 3: Sundhed og triv-
sel, mål 6: Rent vand og sanitet, mål 7: Bæredygtig energi, mål 11: Bæredygtige byer og 
lokalsamfund, mål 13: Klimaindsats, 14: Livet i havet, mål 15: Livet på land og mål 17: Part-
nerskaber for handling.
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Vi vil

Biodiversitet

Biodiversiteten er i tilbagegang i det meste af verden. Mangfoldig natur er nødvendig for alt 
liv på jorden. Ved at fokusere på større sammenhængende natur og den rigtige pleje, kan vi 
forbedre vilkårene for dyr og planter, mens vi samtidig forbedrer borgernes muligheder for 
at opleve og nyde naturen.

⏹ Bidrage til at øge biodiversitet

⏹ Forbedre naturens betingelser på kommunale arealer og fredninger

⏹ Skabe sammenhængende natur

Biodiversitet
Biodiversiteten kan hjælpes på vej både i stør-
re og mindre skala. Alt lige fra at lade en plet 
i haven gro med vilde blomster til at lave sto-
re sammenhængende naturområder med en 
blanding af store dyr, der afgræsser arealer 
året rundt.

Vi vil særligt støtte op om lokale naturtiltag 
og vejlede om gode løsninger. Yderligere vil 
vi styrke formidlingen af hvad man selv kan 
gøre for biodiversiteten som virksomhed eller 
privatperson. Herunder øget fokus og oplys-
ning omkring de invasive arter, der kan have 
ødelæggende effekt på den hjemmehørende 
fauna og flora. Vi vil øge fokus på registrering 
af de invasive arter, der kan medvirke til at 
identificere bekæmpelsesbehovet.

Kommunale arealer og fredninger
For at forbedre naturtilstanden i naturfrednin-
ger, udarbejdes der plejeplaner, hvori tiltag og 
pleje kan beskrives og aftales med ejere. De 
kommunale naturarealer og grønne arealer, 
kan plejes med øget fokus på afgræsning, eller 

skånsom slåning, samt skovrejsning, hvor det 
er relevant. Vi prioriterer at rejse skov i nærhe-
den af byer, både for naturen, for klimaet og 
for borgerne. Øget fokus på hjemmehørende 
vilde blomster og træer, dødt ved, stenbun-
ker, vand og kvasbunker kan yderligere for-
bedre tilstanden på arealerne. Nogle grønne 
arealer bør omlægges til vild natur, frem for 
plænegræs.

Sammenhængende natur
De store ådale i Rebild Kommune rummer 
store dele af kommunens naturarealer. Ud-
arbejdelse af helhedsplaner for ådalene kan 
sammen med naturkvalitetsplanlægning bru-
ges til at opspore potentialet for større sam-
menhængende naturområder, hvor der også 
er mulighed for at udvide de rekreative faci-
liteter. På samme måde kan der også tages 
bedre hensyn til sårbare arter i områder, hvor 
naturen ikke er robust nok til stor menneske-
lig aktivitet. De sjældne nøglearter i kommu-
nen vil vi yderligere overvåge for at forbedre 
beskyttelsen.
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Vi vil

Friluftsliv

Rebild Kommune er rig på spændende natur og friluftsoplevelser. Adgang til og formidling af 
natur kan inspirere til bevægelse og forbedre trivsel. Samtidig er det et aktiv, der har en positiv 
indflydelse på bosætningen. Vi vil gerne have at alle borgere – uanset hvor de bor, har adgang 
til naturen og de rekreative faciliteter.

⏹ Forbedre adgangen til naturen

⏹ Styrke formidlingen de eksisterende friluftsmuligheder

⏹ Udbygge faciliteterne på de kommunale arealer og understøtte private projekter

Adgangen til naturen
Undersøgelser viser, at borgerne oftest be-
søger naturen tæt på og at de foretrækker 
skov og strand. Der bør derfor være skov, 
søer, eller lysåbne naturarealer i kort afstand 
fra alle byer, både store og små. Vi vil arbejde 
med at kortlægge de eksisterende stier og na-
turområder i tilknytning til byerne, for deref-
ter at kunne vurdere potentialet og behovet. 
For at kunne udvide stisystemer og etablere 
nye naturområder tæt ved lokalbyer og lands-
byer, er det essentielt med et lokalt engage-
ment og at vi faciliterer en tæt dialog mellem 
jordejere, borgere, interesseorganisationer 
og forvaltninger.

Eksisterende muligheder
Mange natur- og friluftsfaciliteter, især dem 
der er placeret i større afstand fra byerne, 
benyttes i mindre grad. Vi skal styrke formid-
lingen, for at øge kendskabet til de mindre 
kendte naturområder og stisystemer. Vi vil 
samle oplysninger om stier, naturlegeplad-
ser, shelterpladser og lignende. Vi vil bruge 
nye den viden i udviklingen og formidlingen 
af mulighederne.

Udbygge faciliteter
Vi vil fokusere på at udvide mulighederne for 
rekreative oplevelser, både på kommunens 
arealer, men også ved at støtte op om forslag 
fra lokale aktører. Rekreative oplevelser kan 
især fokuseres i de bynære naturområder. Vi 
ønsker at skabe mangfoldighed for anvendel-
sesmulighederne af naturen. Der skal være 
faciliteter der opfordrer til ro og fordybelse, 
men også faciliteter til leg og bevægelse. Disse 
faciliteter skal udvikles og placeres så der ta-
ges hensyn biodiversiteten og til de forskellige 
brugergrupper.
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Vi vil

Klima og miljø

Vi oplever stigende udfordringer på grund af klimaændringer. Minimering af klimaforandrin-
gernes konsekvenser er afgørende for at skabe et bæredygtigt samfund, som samtidigt er 
essentielt for kommunens udvikling. For at minimere konsekvenserne skal vi have fokus på 
vedvarende energi og miljøvenlige løsninger.

⏹ Understøtte initiativer for klimavenlige projekter

⏹ Nedsætte CO2 aftrykket

⏹ Øge brugen af miljøvenlige løsninger i byggerier og infrastruktur

⏹ Håndtere og forebygge stigende udfordringer med regnvand

Understøtte initiativer for klimaven-
lige projekter
Vi vil gerne vise lokale aktører og ildsjæle, at vi 
bakker op om deres projekter og formidling. Vi 
understøtter blandt andet dette ved at facili-
tere Klima Rebild, hvor private arrangementer 
bliver synliggjort og formidlet ud til borgere i 
kommunen og på tværs af kommunegrænsen.

Nedsætte CO2 forbruget 
Der skal tænkes i samlede løsninger, for at lave 
et skift til vedvarende energi og nedsætte 
CO2 forbruget. Vi samarbejder med de øvrige 
nordjyske kommuner om en fælles retning for 
vedvarende energi. I vores egne bygninger 
og drift, nedsættes CO2 forbruget løbende, 
igennem forskellige energiforbedrende løs-
ninger. Vi kan derved tilegne os erfaringer, 
som kan formidles til borgere og erhverv. Vi 
udarbejder en selvstændig Klimahandlings-
plan, for at skabe det nødvendige fokus på 
klimaudfordringerne.

Miljøvenlige løsninger
Vi arbejder med bæredygtige byggerier og 
infrastruktur i egnede projekter. Forsøg med 
bæredygtige byggerier giver erfaring, sun-
dere levevilkår og driftsmæssige besparelser. 
Vi giver en hjælpende hånd til bysamfund, 
der vil være verdensmåls-byer eller arbej-
der for bæredygtig udvikling. Vi vil prioritere 
yderligere at indkøb i kommunen bliver mere 
bæredygtig.

Stigende udfordringer med 
regnvand
Klimaforandringerne medfører stadigt øgede 
regnmængder og stigende grundvand. Byer-
ne skal være mere robuste overfor disse æn-
dringer. I forbindelse med nye lokalplaner vil 
vi have et øget fokus på at vandet kan hånd-
teres. Vi implementerer klimatilpasningspla-
nen, som udstikker rammerne for håndtering 
af overfladevand. Vandet kan også forbedre 
naturen og de rekreative muligheder. Blandt 
andet kan der laves stiforbindelser og vandet 
kan i højere grad håndteres på overfladen. 
Også på landet skal der være fokus på at be-
grænse oversvømmelser af huse og landbrug. 
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Vi vil

Landsbyerne og det åbne land

I landsbyerne og det åbne land finder vi en stor del af de naturressourcer og landskabelige 
kvaliteter, som er et gode for alle kommunens borgere og gæster. At bosætte sig her skal være 
et attraktivt og aktivt tilvalg. Ved at arbejde dynamisk og helhedsorienteret sørger vi for, at 
rammerne er til stede. Vi har fokus på, at der skal være balance mellem land og by.

⏹ Sætte fokus på byernes styrker og forskelligheder

⏹ Fremme lokale initiativer, der styrker fællesskab og samarbejde

⏹ Understøtte de lokale samlingssteder

⏹ Sikre en velfungerende fysisk og digital infrastruktur

Forskellighed er en styrke
Vi værdsætter mangfoldighed og vil gerne 
understøtte, at landsbyerne er forskellige og 
har forskellige kvaliteter. Vi tager afsæt i den 
lokale identitet og arbejder med de ressour-
cer, der er til stede, for at sikre gode levevilkår 
i alle landsbyer.

Fællesskab og samarbejde
Fællesskabet og foreningslivet har stor be-
tydning for den lokale identitetsfølelse og 
det lokale sammenhold. Vi vil understøtte 
samarbejder både internt i landsbyerne, mel-
lem landsbyerne og mellem landsbyerne og 
de større byer i kommunen for at skabe gro-
bund for nye initiativer. Dialogen er den vig-
tigste forudsætning for et godt samarbejde. 
Politikerne er løbende i dialog med landsbyrå-
det, lokalrådene og borgerne i byer og land-
distrikterne for at sikre en fælles retning for 
udviklingen

Samlingssteder
Alle lokalområder skal have et sted at mødes. 
Samlingsstederne understøtter fællesskaber-
ne og er en af forudsætningerne for, at livet 
kan udfoldes i landdistrikterne. Vi yder fast 
økonomisk tilskud til de registrerede forsam-
lingshuse og støtter gerne andre tiltag, der 
giver folk mulighed for at mødes. Der skal 
arbejdes for, at samlingsstederne er aktive, 
attraktive og fleksible.

Digital og fysisk infrastruktur
En hurtig internetforbindelse og god mobil-
dækning er afgørende for både bosætning og 
erhverv, derfor skal begge dele være tilgæn-
gelige over hele kommunen. Et sammenhæn-
gende net af cykelstier vil være til gavn for 
både turister og kommunens borgere. Det er 
økonomisk en stor opgave, som vi gennemfø-
rer i etaper, over en årrække. Den kollektive 
transport er udfordret af et dalende kunde-
grundlag. Vi skal så vidt muligt bevare eller 
finde alternative løsninger.




