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	Tema 1: Pkt. 1: Der er skabt fundament for et sammenhængende naturområde i Lindenborg Å. Naturen. Naturen på tværs integreres som en af flere dialog- og videndelingsplatforme, med fokus på at visioner omsættes til handling.Pkt. 2: Byrådet har 24. marts 2022 godkendt ændringer i driften til gavn for biodiversiteten på kommunale arealer og at der arbejdes for at sikre eksisterende træer i vores byområder. Desuden har TMU under Klimastrategien sikret støtte og medfinansiering til foreningen Vild med Rebild, som øger biodiversitet og fokus biodiversitet for private, foreninger, boligselskaber, skoler mv. Pkt. 3: Realisering af ovenstående retningslinjer samt Mastrup projektet  og aktiviteter i klimaugerne, herunder skolerenes deltagelse i træplantning. Hærvejsprojektet bidrager til at flere kommer ud i naturen og får glæde af kommunens vandre -og cykelruter.Pkt. 4: Opdatering af regulativer og dialog med lodsejere og byråd, som har understøttet en gensidig forståelse for de hensyn som skal afvejes.
	Tema 2: Pkt. 1:  Ny affaldsordning vedtaget og under udmøntning Pkt. 2: Der er rådgivet og søgt dialog om erhvervsaffald ifm. tilsyn og virksomhedsbesøgPkt. 3: Netværk for Bæredygtigt Erhvervsudvikling er omorganiseret og vi har understøttet etablering, Rebild kommunes virksomheder har fortsat mulighed for deltagelse, dog uden at Rebild Kommune skal afholde udgifter hertil. Som en del af Klimahandlingsplanen arbejdes der på et formaliseret Partnerskab med landbruget.Pkt. 4: Der er etableret affaldssortering og information herom i administrationsbygningerne, Klimaugerne har afholdt arrangementer om affald og øget genbrug.
	Tema 3: Pkt. 1: Implementering af ejerstrategien styrkes via regelmæssige koordineringsmøder på ledelsesniveau, som understøtter proaktiv dialog om strategiske indsatser. TMU og bestyrelsen for RVS afholder årligt et fælles dialogmøde og der er planlagt fælles ekskursion med fokus på klimatilpasning.Pkt. 2: Alle udstykkere skal levere redegørelse for håndtering af regnvand (50 års hændelse) inden planen indgår i prioritering. Pkt. 3: Der er udarbejdet samlet plan for håndtering af regnvand som en del af Strukturplan Syd og denne plan vil danne model for fremtidig helhedsorienteret håndtering.Pkt. 4: Vi har fulgt op på alle områder hvor RVS har gennemført separatkloakering. Indsats i det åbne land viderføres.Pkt. 5: Vandsamarbejdet er kommet godt i gang og omfatter hovedpart af kommunens drikkevandsressource. 


