I mange af Hjørring Kommunes sommerhusområder findes en
unik natur. Det er derfor vigtigt, at grundejerforeninger og de enkelte sommerhusejere bliver bevidste om den natur, de har udenfor døren, og hvordan de selv kan være med til at udvikle og pleje
den. Derudover skal der arbejdes for, at lokalplaner for sommerhusområder styrker den biologiske mangfoldighed.

VISION 4:

NATUREN SKAL SÆTTE
OS PÅ LANDKORTET

Kommunen udvælger følgende indsatsarter, som skal have
specielt fokus: Rød glente, hedelærke, løgfrø, markfirben, hedepletvinge, sortbrun blåfugl, nikkende kobjælde, hvid sækspore og
Vendsyssel-gøgeurt. Status for disse arter undersøges inden for
de næste fire år, hvorefter der laves en forvaltningsplan.

Profilering, turisme og bosætning.

Kommunale arealer forvaltes til gavn for naturen

Kommunen har et smukt landskab og en fantastisk natur, som er
en værdifuld ressource i forhold til det gode liv, bosætning og turisme. Den enestående natur og måden, vi bruger den på, kan sætte os på landkortet og skille os ud fra andre kommuner.

Kommunen skal være et forbillede på den måde, de kommunale naturarealer, grønne områder og byernes mindre grønne islæt forvaltes
på. Ressourcerne prioriteres til gavn for den biologiske mangfoldighed.

Det årlige Naturmøde skal sætte fokus på naturen
- ikke bare i kommunen men i hele landet.

Der må ikke anvendes pesticider på nær til bekæmpelse af visse
invasive plantearter.

Naturmødet er et fagligt, politisk og folkeligt arrangement, der sætter dagsordenen for den danske naturforvaltning. Samtidig skal mødet danne grundlag for dialog omkring natur og naturværdier, ikke
blot i Hjørring Kommune men også nationalt som internationalt.

På naturbeskyttede kommunale arealer skal der foretages græsning eller høslæt, hvis det gavner naturtypen. Der må ikke gødes
eller nydrænes, og dræn sløjfes, hvor det ikke vil være til gene.

Naturmødet skal afholdes hvert år.

Ved salg af arealer vurderer kommunen, om der skal tinglyses
vilkår for natur eller rekreativ brug.
Kommunen skal vurdere og formidle, hvordan kommunale arealer forvaltes til gavn for naturen.
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Naturen skal spille en vigtig rolle
ift. at styrke bosætningen og det gode liv
Kommunen skal ikke blot være kendt gennem de spektakulære naturperler. Den måde, borgerne bruger og lever med naturen, skal
også frem i lyset. Vi skal have en biologisk mangfoldig natur og en
mangfoldig benyttelse af naturen. I planlægningen af nye boligog bosætningsområder kan naturen tænkes ind som et attraktivt
element, der giver mulighed for ro og rekreative oplevelser.
Naturen skal indarbejdes som et positivt element i lokalplaner
og byudvikling. Det kan eksempelvis ske ved at give bestemte beboelsesområder en karakter af vild natur, hvor græsplæner erstattes af blomsterenge.
Vi vil fortsat videreudvikle forsøg med landsbyer, der fornyes,
så de får sammenhæng med naturen. Der kan laves fællesarealer
med ny natur og rekreative faciliteter ud mod naturområderne. Ny
bebyggelse placeres på dyrket jord, og nedrevne bygninger erstattes med grønne områder.
Udvalgte mindre byer kan profileres på baggrund af de omkringliggende naturværdier. Fx Tolne, Tversted og Bjergby.
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Vi vil skabe rum, initiativ og mulighed for at oprette nye boformer. Det sker i harmoni med den omkringliggende natur og med
borgerne som drivkraft.
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Naturen skal bruges på en bæredygtig måde,
og naturoplevelser skal synliggøres
Kommunen vil promovere og formidle de enestående naturperler.
Samtidig skal turister og borgere kunne bruge naturen på nye måder, hvor viden omkring naturen er i fokus. Udviklingen af brugen
af naturen skal ske gennem en langsigtet og holdbar planlægning
med respekt for naturen.

Vi undersøger muligheden for at oprette oplevelsescentre med
fokus på natur- og kulturhistorien i Hjørring Kommune. Det kan fx
være sandflugtscenter ved Rubjerg Knude og vandløbscenter ved
Bindslev Gl. Elværk. Oplevelsescentrene skal give borgere og besøgende mulighed for at få mere viden og opleve netop disse steder på en ny spændende måde.
Naturens mangfoldighed og landskabets særegenhed skal synliggøres gennem fortællinger af bestemte naturperler som Uggerby Å ”Danmarks svar på Grand Canyon”, Tolne skov ”Eventyrskoven
hvor bøgen hersker”, Indlandsklitternes ”Hobbitland” og Fyrets fald
ved Rubjerg Knude. Netop disse naturperler skal promoveres ved
hjælp af alternative formidlingsformer såsom film- og bogprojekter.
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I samarbejde med Frederikshavn Kommune arbejder vi på at
optage Skagens Odde som Geopark i Global Geoparks Network
(GGN) under UNESCO. Derudover forsøger vi at oprette naturparker omkring Tolne og Lønstrup under Friluftsrådets ordning Danske Naturparker. Disse parker vil øge muligheden for, at turister
og lokale kan få glæde af naturen, samtidig med at bæredygtig
benyttelse og beskyttelse af naturen kommer i fokus.
Vi udvikler muligheder for at opleve naturen fra nye vinkler gennem fx botanik, lystfiskeri, rideture eller ornitologi. Det kan være
igennem naturoplevelsespakker i samarbejde med andre nordjyske kommuner, turist-erhvervet og borgerne.

JEG ER OGSÅ GOD
TIL AT SKILLE MIG
UD. DYRK LIGE
DENNE HER FARVE
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