
Side 1 af 1

Møde med Det Grønne Råd 
Dette notat er en kort opsamling på et temamøde med Det Grønne Råd i Rebild Kommune om planstra-
tegiens fokusområde Klima og natur. 

På mødet var udgangspunktet for drøftelserne følgende tre spørgsmål: 

1. Hvordan sikrer vi udviklingsmuligheder, samtidig med at vi beskytter det værdifulde natur og 
landskab vi har? 

2. Hvad er det for noget bynær natur vi gerne vil have, og hvor skal det prioriteres? 

3. Hvordan sikrer vi adgang til naturen til at understøtte en aktiv hverdag? 

Notatet samler udelukkende op på de input, der kom på mødet, som spiller ind i planstrategien og dens 
behandling af emnet. Der er derfor også emner fra mødet, som ikke indgår i denne opsamling. Notatet er 
Det Grønne Råds forslag og input til strategien.  

 

Beskyttelse af den værdifulde natur 
 Der udlægges arealer til boligområder og erhverv i kommuneplanen – hvorfor ikke også til naturom-

råder?  
Fx rammer for særligt værdifulde naturområder – rammerne kan stille krav til naturtyperne. 

 Det er vigtigt at vi anerkender, at naturen også er en del af strategien.  
Naturen bliver tit det, der står tilbage og udgør ”resten”. 

 Udvælg nogle områder, hvor naturen prioriteres – og hold fast i dem når der udvikles. Overvej hvilke 
typer natur der ønskes hvor.   

 Udlæg af flere arealer til fx skovrejsning. 

 Tænk det Grønne Danmarkskort ind i strategien. 

 Vigtigt ikke kun at fokusere på den natur, vi har i dag – vi skal også se på den natur, som vi kan gø-
re værdifuld i fremtiden. En fremadrettet vision naturområder. 

Bynær natur 
 Spørg lokalområderne om, hvor det giver mening at udlægge natur, og hvilken type natur de ønsker. 

 Tænk over om arealer i byerne kan ’bruges flere gange’. Kan de fx både have biodiversitet og klima-
sikre eller være afskærmning? 

 Overvej hvad der defineres som natur – der er mange forskellige natursyn. 

 Lav mere vild og varierer natur i og omkring byerne – med højere biodiversitet. 

 Der findes allerede meget bynær natur omkring de mindre byer. 

 Udlæg arealer til natur i alle byer – hvor beskyttelsen af områderne vægtes for at opretholde kvali-
tet. 

 Tomme grunde og arealer i byerne kan henlægge som natur fremfor at stå som klippet græs – også 
selvom det er midlertidigt. 

Adgang til naturen 
 Det er vigtigt, at der er offentligt ejede arealer omkring byerne – kan være afgørende for at sikre 

adgang.  

 Skab en rekreativ sammenhængskraft mellem Støvring, Skørping og Rold Skov. Kan vi gøre mere 
for at undgå, at man skal tage bilen dertil?


