MENNESKER OG NATUR
- HÅND I HÅND
Naturpolitikken har fokus på kommunens natur og dens særlige værdier.
I centrum er forholdet mellem mennesker og natur. Naturen udgør en
vigtig ressource og et værdifuldt aktiv for både fastboende og turister.
Derfor stiller politikken skarpt på, hvordan vi sammen bevarer det unikke
- og benytter naturen. Til glæde for både mennesker og natur.
Naturbegrebet i politikken er meget bredt og favner både den vilde upåvirkede natur og den mere påvirkede natur. I den upåvirkede natur findes oftest
de fleste og sjældneste arter, men selv i den mest intensivt dyrkede mark og
den mest velholdte have kan der dog findes vilde dyr og planter. En naturoplevelse er derfor noget, du kan møde overalt. Alligevel er det vigtigt med store
sammenhængende upåvirkede områder, når biodiversiteten skal styrkes.
På de kommende sider kan du se, hvordan politikken forener visioner,
mål og handlinger for naturen. Det er igennem handling, at vi kan gøre en
forskel - sammen. For hver handling bliver det beskrevet, hvad der skal
gøres, og hvem der skal udføre handlingen. Naturpolitikken evalueres
hvert fjerde år. Her vurderer vi, om målsætningerne er nået - og hvor langt
vi er kommet med handlingerne.
Naturpolitikken:
Har sammenhæng til kommunens planlægning, politikker og strategier.
Inddrages i løsningen af alle relevante opgaver indenfor kommunen.
Inddrages i de projekter og aktiviteter, hvor det kan give mening.
Understøtter nationale og internationale naturforpligtigelser.
Til naturpolitikken hører også et baggrundsdokument “Naturen i Hjørring
Kommune”. Det finder du på www.naturkommunen.dk. Her kan du læse
mere om naturen i Hjørring Kommune, og du kan finde begrundelser for
målsætninger og handlinger.
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VISION 1:

HVAD VIL VI
MED NATUREN!
Dialog og samarbejde

I Hjørring Kommune rimer natur på samarbejde. Derfor inviterer vi
borgerne til dialog, så vi sammen kan bringe faglig viden og personlige holdninger til naturen i spil. Herved kan vi lægge en fælles plan
for, hvordan Hjørring Kommunes natur skal benyttes og beskyttes.
Hjørring Kommune skal have mod til at lave langsigtet planlægning for naturen. Samtidig vil vi 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 mellem forskellige foreninger og interessegrupper
med mulighed for, at den indbyrdes forståelse
fremmes.
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Der skal i fællesskab laves
en langsigtet planlægning for naturen
Naturen spiller en alsidig rolle. Som leverandør af ro og fordybelse, som platform for aktiviteter, der får pulsen op, og som medspiller for både erhverv og turisme. Det er derfor vigtigt med
en langsigtet planlægning for naturen. Midlet er et stærkt
parløb med interessenter og brugere af naturen. Planlægningen skal række ud over kommunegrænsen og
afspejle et samarbejde i hele Nordjylland.
Landbrug, turisterhverv, interesseorganisationer
og forskningsinstitutioner arbejder sammen om at afprøve en opdeling af det åbne land i natur- og landbrugszoner. Dette vil give bedre betingelser for både
landbrug, turisme, friluftsliv og natur.
Vi vil gerne imødekomme så mange aktiviteter i naturen
som muligt. Derfor prioriterer og udpeger vi sammen områder,
hvor der er plads til ro og fordybelse - og 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
planlægningen af stier og andre rekreative faciliteter
skal turisterhvervet også inddrages.
Det Grønne Råd skal i højere grad fungere som
rådgivende organ og aktiv medspiller.
I forvaltningen af kommunens grønne
områder og naturprojekter skal der være
borgerinddragelse. Der skal laves plejeplaner for dele af parker og grønne områder, hvor naturen kan få lov til at vokse vildt
til gavn for naturoplevelse og artsrigdom.
Der skal være åben spørgetid ved administrationen. I denne forbindelse oprettes der en udstilling
om kommunens natur og igangværende projekter.
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