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Møder med lokalråd – fokus på Klima og natur 
Dette notat er en kort opsamling på de møder, der er afholdt med alle Rebild Kommunes lokalråd samt 
landsbyrådet.  

Møderne er afholdt i forbindelse med både opstart på Planstrategi 2023 og klimahandlingsplanen. Møder-
ne har derfor haft et bredere fokus og taget udgangspunkt i følgende dagsorden:  

 Lokalrådet har ordet 

 Fokus på bosætning 

 Fokus på klima og natur 

Dette notat samler udelukkende op på emnet Klima og natur med udgangspunkt i planstrategiens vinkel. 
Der er derfor også emner fra møderne, som nærmere spiller ind i klimahandlingsplanen end i planstrate-
gien, og som derfor ikke indgår i denne opsamling. 

Emnet Klima og natur blev på møderne bygget op omkring følgende tre spørgsmål: 

1. Hvad er det gode klimavenlige hverdagsliv? 

2. Hvordan skaber vi sammen en klimavenlig fremtid? 

3. Hvordan sikrer vi at alle får adgang til naturen? 

Opsamlingen er lokalrådenes input til, hvordan vi kan arbejde med natur og klima. 

Opsamling 
Mere natur 

 Prioriter bynær natur og natur, der kommer ind i byerne 

 Skovrejsning nær byerne 

 Klimatilpasningsløsninger med merværdi på overfladen 

 Omdannelse af tomme/nedrevne grunde i byerne til grønne områder eller vild natur 

 Udvælge områder med fokus på biodiversitet 

Adgang til naturen 

 Flere og bedre stiforbindelser i naturen – hjælpe lokalsamfundene til at kunne lave dem selv 

 Adgang til privatejede naturarealer omkring byerne 

 Skab adgang til naturen omkring eksisterende turistattraktioner mv. 

 Faciliteter der trækker folk ud i naturen (shelters, idrætsaktiviteter mv.) 

Klimavenlig udvikling  

 Renovering fremfor nybyg 

 Flere mindre boliger, der kan frigive parcelhuse og tager mindre plads 

 Fællesskaber om fællesarealer/fælleshaver 

 Nærhed til hverdagens funktioner – ikke behov for bil til alt 

 Mere grøn energiproduktion i områder, hvor hensyn til naboer vægtes højere end hensyn til land-
skab (vind, sol, biogas) 

Transport 

 Stiforbindelser til cykling – særligt sikker skolevej mellem byerne 

 Holde fast i de kollektive transportforbindelser 

 Pendlerpladser


