Grøn bog til udfyldelse

*Kommunenavn:
Hjørring Kommune
*Kontaktperson(-er): Navn, mail og evt. telefonnummer
Jens Pedersen
E-mail: jens.pedersen@hjoerring.dk
Tlf: 41 22 67 57
Ditte Grøngaard

E-mail: adg@hjoerring.dk
Tlf: 41 22 67 28

*Jeres VILDE projektside: Indsæt URL/link til en side I løbende opdaterer
med informationer, billeder, status mv. om jeres arbejde med at gøre jeres
kommune for VILD.
https://hjoerring.dk/borger/miljoe-og-natur/natur/vildeste-kommune
Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
De kommunale arealer bliver endnu mere vilde, og i samarbejde med landbruget
er der skabt flere små naturarealer, der medvirker til flere og mere
sammenhængende naturområder i Hjørring Kommune.
Den vilde natur og en højere biodiversitet sker bl.a. igennem genskabelse af den
naturlige hydrologi, samt ved introduktion af flere og større områder med
afgræsning, formodentlig i skov- og klitområder.
Tilstandene i de offentlige vandløb forventes at blive markant bedre, til stor glæde
og gavn for en stor del af vores biodiversitet.
Vi forstiller os ligeledes at der skabes større naturområder i samarbejde med
private lodsejere.
Der etableres ligeledes et frivillignetværk, som vil understøtte arbejdet med at
skabe mere vild natur og bedre vandløb.
*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
Vi tænker i helheder og synergieffekter. Det vi forventer at opnå inden for
de næste fem år ift. mere og vildere natur, er ved at tænke bredt omkring
kommunens ambitioner og mål og ved sideløbende at arbejde på flere
parametre.
Vi vil bl.a. indtænke udviklingen af naturområder og mere biodiversitet i
forbindelse med sikring af kommunens grundvand. Ligeledes hænger
udviklingen af naturen og genskabelsen af den naturlig hydrologi i og
omkring ådale sammen med kommunens mål omkring klimasikring og

arbejder hen mod en reduktion af kommunens CO2udledning. Sidst er landbruget også en vigtig medspiller,
hvor genetablering af små naturarealer også vil resultere i
en reduktion af CO2, samt en effektivisering af driften af
gode landbrugsarealer.

Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…:
Skabe større og bedre sammenhængende naturområder i
ådale og klitområder, som de prioriterede naturområder, da det er dér, hvor vi har den bedste og mest unikke natur i
Hjørring Kommune.
Det vil vi bl.a. gøre ved at inddrage landbruget igennem
MUFJO-projekter og ved at indgå frivillige aftaler om
hegning, samt igennem en bred inddragelse af frivillige og
borgere.
Målet og midlet vil, foruden en vildere og rigere natur, være
at øge sameksistensen med naturen igennem deltagelse,
frivillighed og igennem oplevelser med og i naturen for alle
borgere i Hjørring Kommune.

Jeres besvarelser fra Grøn bogen deles på www.dkvild.dk.

