Magistraten

Punkt 8.

Godkendelse af Under Åben Himmel, politik for natur, parker og udeliv
2017-045111
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Under Åben Himmel, politik for natur, parker og
udeliv.
Helle Frederiksen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsudvalget vedtog i 2017 biodiversitetsstrategien, Rig Natur. Udvalget ønskede at få målene
i strategien konkretiseret, hvorfor By- og Landskabsforvaltningen har revideret Natur-, Park- og
Friluftspolitikken.
Revisionen af politikken består i en forenkling af form, opbygning og indhold hvor yderligere mål og indsatser
er beskrevet. Politikken bestod tidligere af 9 visioner fordelt på 70 sider, hvor den reviderede politik
indeholder 4 visioner fordelt på 25 sider.
Under Åben Himmel er en forenklet, helhedsorienteret og samtænkt politik på tværs af faggrupper og
forvaltninger.
De 4 visioner:
Plads og Adgang - Mere plads til natur, parker og udeliv
Rig natur og et mangfoldigt ude liv - Kvalitet og indhold på arealerne
Formidling og viden - Formidling om rig natur, viden om natur og viden om Aalborg Kommunes arbejde
Vi er fælles - samarbejde er det bærende element

Høringsproces
Under Åben Himmel har været i høring i alle forvaltninger i Aalborg Kommune. Høringssvarene har
overordnet set været positive, og forvaltningerne har bredt givet udtryk for et ønske om yderligere
samarbejde. Der er kommet flere forslag til forbedringer, som er indarbejdet, og der har været dialog om
politikken.
Det Grønne Råd er ligeledes blevet hørt, hvor der er kommet høringssvar fra Agrinord. Agrinord er kommet
med forbedringsforslag, og der har været dialog om politikken. Ved Det Grønne Råds møde i februar 2018
tilkendegav rådet sin opbakning til politikken.
Politikken beskriver visionen for 2025. For at sikre, at målene nås, og at der sker en samlet indsats, skal der
inden udgangen af 2018 udarbejdes handleplaner. I handleplanerne beskrives handlinger, delmål og
deadlines for delindsatserne. I 2021 vurderes indsatserne, og der kan ske justeringer i handleplanerne for at
sikre målopfyldelse.

Magistraten

Møde den 25.06.2018
kl. 08.00

Side 2 af 3

Magistraten
Bilag:
Under Åben Himmel - endelig version
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