
VISION 1: 

HVAD VIL VI 
MED NATUREN!
Dialog og samarbejde

Hjørring Kommune ønsker at invitere borgerne til dialog, hvor både 
faglig viden og personlige holdninger til naturen er velkomne. Må-
let er at skabe et samarbejde med borgerne om, hvordan Hjørring 
Kommunes natur skal benyttes og beskyttes. Hjørring Kommune 
skal have mod til at lave langsigtet planlægning for naturen og vi 
skal skabe en fælles kultur hvor naturen bliver tænkt ind i diverse 
projekter og aktiviteter

Naturens brugere skal gennem dialog 
og  samarbejde skabe forståelse for hinanden
I Hjørring Kommune skal der være plads til alle i naturen, samtidig 
med at der bliver taget hensyn til naturen og hinanden. 

 Det Grønne Råd skal udvikles og styrkes som platform for 
dialog mellem brugerne af naturen. 

 Naturmødet skal være en platform for dialog mel-
lem forskellige foreninger og interessegrupper 

med mulighed for at den indbyrdes forstå-
else fremmes

DIALOG OG SAMARBEJDE? 
- DEN TAGER DU BARE MED MIN FAGFORENING
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Der skal i fællesskab laves en langsigtet 
planlægning for naturen
Naturen anvendes til ro og fordybelse, til aktiviteter som får pul-
sen op, til erhverv og til turisme. Det er derfor vigtigt, at der sker 
en langsigtet planlægning for naturen, og at det sker i fællesskab 
med interessenter og brugere af naturen. Planlægningen skal 
række ud over kommunegrænsen og afspejle et samar-
bejde i hele Nordjylland. 

 I samarbejde med landbrug, turisterhverv, inte-
resseorganisationer og forskningsinstitutioner star-
tes forsøg med opdeling af det åbne land i natur- og 
landbrugszoner Dette vil give bedre betingelser for 
både landbrug, turisme, friluftsliv og natur.

 For at imødekomme så mange aktiviteter i naturen 
som muligt prioriteres og udpeges områder, hvor der er 
plads til ro og fordybelse samt områder, hvor der er plads til 
at være aktiv. 
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Fælles debat omkring brug, 
pleje og forvaltning af naturen
Vi ønsker, at brugere og lodsejere er aktive i dialogen om drift og 

pleje af natur og rekreative faciliteter. I prioriteringen og plan-
lægningen af stier og andre rekreative faciliteter skal turi-

sterhvervet også inddrages. 

 Det Grønne Råd skal i højere grad fungere som 
rådgivende organ og aktiv medspiller.

 I forvaltningen af kommunens grønne 
områder og projekter angående natur skal 
der være borgerinddragelse. Der skal la-
ves plejeplaner for dele af parker og grøn-

ne områder, hvor naturen kan få lov til at 
vokse vildt til gavn for naturoplevelse og 

artsrigdom.  

 Der skal være åben spørgetid ved administrati-
onen. I denne forbindelse oprettes der en udstilling 

om kommunens natur og igangværende projekter.
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