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Natur, udeliv og landskab
”Helhed i naturen fra vildmosen til bymidten”
Vi vil sikre kvalitet og mangfoldighed i landskabet, naturen, parkerne og de grønne arealer - for
naturens, menneskets og vores fælles fremtids skyld.
En rig og sammenhængende natur med plads til det vilde dyre- og planteliv er vigtig for naturen selv
og til glæde for de mange mennesker, der gerne vil opleve og færdes i landskabet og naturen.
Grønne omgivelser styrker i særlig grad menneskers følelse af trivsel og velvære. Landskab og
natur har betydning for vores identitet som mennesker - den er uadskilleligt koblet sammen med
vores rødder og vores fremtid. Formidling om natur og landskab giver en større forståelse for deres
kvaliteter, kompleksitet og sårbarhed, så det bliver lettere at værne om dem.
Naturindsatser er værdiskabende for langt mere end blot naturen. Boliger stiger i værdi, hvis de
ligger tæt på naturen, og grønne elementer i byen er med til at styrke oplevelsen af bykvalitet for
såvel beboerne som besøgende. Landskab og natur har stort potentiale til at møde de forventede
klimaforandringer. Den biologiske mangfoldighed definerer værdien af vores økosystemer, som skal
være både dynamiske og robuste for at imødekomme de fremtidige udfordringer.
Vi vil grundlæggende skabe mere og bedre natur og udeliv i hele Aalborg kommune.
Naturkarakteren og graden af ”naturlighed” vil dog variere fra område til område.
I byen vil der være et særligt fokus på udeliv og grønne elementer på menneskenes præmisser med
en mindre grad af ”naturlighed”. I det åbne land ønskes der modsat høj grad af natur på naturens
præmisser suppleret med enkelte elementer for udeliv. Her imellem vil der være et utal af
kombinationer for samspil mellem menneske og natur.
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Udeliv, sundhed og trivsel
Et godt udeliv = Sundhed og trivsel
Vi vil fremme det sunde liv under åben himmel for alle. Byens fysiske rammer skal gøre det nemt at
vælge sunde og bæredygtige løsninger, fx at gå, cykle eller bare slappe af i det grønne. Parker og
naturområder skal invitere til fysisk aktivitet, rekreation, fordybelse og meget mere. Desuden skaber
det grønne en positiv ramme for fællesskaber på tværs af generationer og livsvilkår.
Mennesker føler sig generelt forbundet til natur. I naturen er vi alle lige. Naturen stiller ikke nogen
krav til os, men er bare til stede for alle. Naturen giver mulighed for at opleve noget, der er større
end os selv. Vi oplever højere grad af trivsel og bedre helbred, hvis vi har mulighed for adgang til
natur.
Nærhed og let tilgængelighed af grønne og blå områder understøtter forebyggelse af
livsstilssygdomme som bl.a. stress, fedme og diabetes. Investering i gode uderum giver dermed
færre sundhedsrelaterede omkostninger for samfundet.
En grøn by = En attraktiv by = En bedre hverdag
Det grønne udgør en vigtig brik i visionen om at gøre kommunens byer til et gode steder at bo og
besøge. Især i byerne skal det grønne og blå fremmes, da dette bidrager til livskvalitet. Der skal
sikres indholdsmæssig og visuel variation, biologisk mangfoldighed samt en høj kvalitet, som
matcher borgernes behov og ønsker bredt.
En væsentlig del af byudviklingen er en ansvarsfuld balance mellem arealudnyttelse og behovet for
kvalitative grønne områder. Det er vigtigt i byudviklingen at sikre plads til bynatur. Omkring
bygningerne skal der skabes et miljø, der er spændende og behageligt for os at være i - det
menneskelige rum.
Vi vil udvide vores netværk af grønne arealer og forbindelser både i byen og på landet, så alle bor
tæt på et grønt areal og nemt kan få adgang til naturen. Det grønne vil vi tænke i større
sammenhænge, som muliggør integrerede og langtidsholdbare løsninger. Vi vil arbejde for at sikre
store grønne volumener, så der er plads til både bynatur og den mere vilde natur, samt et stort
udbud af rekreative oplevelser.
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Bedre natur og udeliv
I Aalborg bidrager især Limfjorden og de tilknyttede byrum til byens identitet og branding. Også
kommunens øvrige byer har værdifulde grønne og blå elemeneter, der skaber kvalitet og giver
identitet. Vi vil fremme det grønne og det blå i hele kommunen og værne om de arealer, hvor der
allerede er natur- og rekreative kvaliteter. Forskningen viser desuden, at gode grønne uderum kan
have positiv indflydelse på menneskers mentale, fysiske og sociale sundhed.
Byens grønne arealer skal kunne rumme mange behov: afslapning, ro, sanseoplevelser, fællesskab,
fart, udsyn, appellere til fantasi, fysisk aktivitet mv. Det er derfor vigtigt, at byens grønne rum er
varierede og frodige. De skal kunne tilbyde en bred vifte af vidt forskellige anvendelsesmuligheder.
Vi skal have både æstetiske parker, rig natur, fødevareproduktion og grønne klimaløsninger helt ind i
bymidten – også i de mindre byer.
Et godt sammenspil mellem de offentlige og private grønne arealer, hvor et bredt tilbud af
muligheder supplerer hinanden, giver den højeste kvalitet for borgerne.
Et meget vigtigt element i attraktive byrum og i frodige grønne områder er sunde og markante træer.
Træer er i høj grad vigtige for at skabe en identitet som en grøn by. Især træets alder kan være med
til at give en stor effekt. Træer og beplantninger skaber visuelle sammenhænge, både i by og på
land.
Træer fremtræder forskelligt over tid og ændrer dermed bymiljøet omkring dem. Desuden er de med
til at afhjælpe klimaforandringerne. En stor variation af arter sikrer biologisk mangfoldighed,
varierede grønne oplevelser, reducerer træbestandens sårbarhed og giver mulighed for at anvende
netop den træart, der passer bedst til stedets betingelser.

Byrådet vil
fremme tiltag der støtter byernes branding med et markant grønt og blåt præg,
skabe gode rammer for et alsidigt udeliv, der fremmer fysisk, mental og social sundhed,
arbejde med at en grøn vision er en integreret del af enhver planlægning,
arbejde for at grønne arealer supplerer hinanden ift. brugernes behov,
fremme kvalitet og mangfoldighed i byens natur,
arbejde for mere beplantning i by og landskab, herunder træer langs veje og stier samt på torve
og pladser,
tage stilling til væsentlige indgreb i natur og landskab ved planlægningsprojekter,
sikre og øge antallet af markante karaktergivende træer og
sikre træernes sundhed og gode vækstbetingelser.

Kort
Retningslinjer
▼ Kvalitet for udelivet
Alle parker, byrum, udendørs opholdsarealer o.l. skal være præget af høj kvalitet ift. det grønne
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– dog med forskelligt fokus for mennesker og natur.
Mange parametre og indbyrdes synergier spiller ind i et steds kvalitet. Afhængigt af det helt
specifikke udgangspunkt og den fremtidige vision for området er de enkelte parameters
vigtighed forskellig fra sted til sted. Det kræver altid en konkret vurdering at afgøre, hvad
"kvalitet" betyder på det pågældende sted.
Væsentlige emner i kvalitetsvurderingen er
visuel variation
funktion og indhold
målgrupper
integration i kontekst
tilgængelighed
indretning
biodiversitet og
grønne og blå sammenhænge.
(Parametrene uddybes senere i redegørelsen.)

▼ Fordybelseszoner
Der sikres fordybelseszoner for mennesker i byparkerne, kirkegårde og andre store grønne
områder i byen, som vist på kortet.
Inden for fordybelseszonerne skal der være større sammenhængende arealer, hvor udsigt,
stilhed, fred og ro for mennesker værdsættes højt, samt at de ikke belastes yderligere med
støj.

▼ Bevaringsværdige beplantninger
Bevaringsværdige beplantninger skal som udgangspunkt sikres i planlægningen.
Bevaringsværdige beplantninger er solitære træer, trærækker, trægrupper, læhegn, buske eller
andre beplantninger, som i kraft af deres udseende og placering eller kulturhistoriske betydning
har stor visuel og æstetisk betydning for en lokalitet. Dermed bidrager bevaringsværdige
beplantninger væsentligt til et steds unikke karakter.
Vejledende gælder, at beplantninger der opfylder mindst 4 ud af følgende 8 kriterier er særligt
værdifulde med en særdeles høj bevaringsværdi:
beplantningen er markant og præger stedet visuelt (eller har potentiale til det)
beplantningen indgår som en vigtig del af en større beplantningsstruktur
beplantningen har en værdi for byrummets opholdskvalitet
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beplantningen er sund
beplantningen har en særlig biologisk værdi
beplantningen har en særlig lokal eller historisk betydning
beplantningen giver særlige sanselige oplevelser
beplantningen har nået en høj alder

▼ Plads til træer
Træer skal sikres mulighed for at udvikle sig naturligt og blive fuldt udvoksede og gamle.
Der skal sikres tilstrækkelig plads og gode vækstbetingelser til træer, både til eksisterende
såvel som nye. Pladsbehov til både krone, stamme og rødder, samt en minimumsafstand til
facader, skal indgå i overvejelserne. Ligesom skal det forebygges, at træet udløser væsentlige
negative skyggepåvirkninger, fx ved at indarbejde en friholdt konsekvenszone omkring træet.
Ved nyplanlægning skal der som udgangspunkt overholdes følgende minimumskrav:
rabatbredde: min. 2,5 m
plantebed-areal til 1 træ: min. 10 m2 (med min. 2,5 m2 åben overflade)

► Redegørelse

7

Mere natur og udeliv
I borgernes hverdag skal arealer til natur og rekreation være tæt på og let at komme ud i, sådan at
de appellerer til en bred målgruppe.
Byens grønne områder hører til blandt de hyppigst besøgte offentlige tilbud i byen. Offentligt
tilgængelige grønne arealer skal derfor ligge inden for korte afstande og have gode adgangsforhold.
Med baggrund i helhedstankegangen er et godt sammenspil med private grønne arealer vigtigt for at
understøtte et stærkt grønt netværk, både for mennesker, dyr og planter.
Aalborg Kommune oplever, at byvækst ofte sker som fortætning og omdannelse, hvilket øger
presset på byens natur og kræver et særligt fokus på, at der også i fremtiden er arealer af høj
kvalitet til natur og udeliv i byerne. Der skal tænkes nyt for at finde plads til mere natur i byens rum.
Natur kan skabes i små bylommer og som en integreret del af byens installationer og bygninger. Det
er vigtigt, at der også sikres grønne områder med stor volumen, da de kan tilbyde flere
anvendelsesmuligheder og oplevelser i det grønne end små arealer.

Byrådet vil
skabe mere natur og grønne områder i byerne for at sikre plads til natur og udeliv
arbejde for flere store natur- og rekreative områder
understøtte sammenkoblingen af byens grønne områder med det åbne land
sikre korte afstande og god tilgængelighed til det blå og det grønne for alle, herunder især fra
skoler og institutioner samt boligområder
at fortætning følges af udvikling af grønne nærområder
at der i den tætte by i særdeleshed arbejdes med kvalitet i de grønne arealer.

Kort
Retningslinjer
▼ Kvantitative krav til opholdsarealer ved nyudlæg og omdannelsesområder
Der skal i planlægningen af nye boliger sikres følgende krav ift. forsyning med nærrekreative
opholdsarealer.
For etageboliger i tætbyområder skal der udlægges udendørs opholdsareal (fælles plus
privat) svarende til min. 30 % af etagearealet.
For etageboliger uden for tætbyområder skal min. 25 % af et områdes areal udlægges til
fælles udendørs opholdsareal.
For tæt-lav boliger skal min. 15 % af et områdes areal udlægges til fælles udendørs
opholdsareal.
For åben-lav boliger skal min. 10 % af et områdes areal udlægges til fælles udendørs
opholdsareal.
Hvis dele af de fælles udendørs opholdsarealer undtagelsesvis etableres ifm. bebyggelsen, fx på
tagterrasser, altangange o.l., skal arealerne indrettes til aktivitet og ophold, herunder indretning med

8

beplantning.
Ved fortætningsprojekter i form af huludfyldning i den tætte by, som ikke kan opfylde de kvantitative
krav, kan der undtagelsesvis lempes på de kvantitative krav, dog med skærpede krav om kvalitet. I
dette tilfælde skal opholdsarealernes kvalitet være ekstraordinær, herunder ift. indhold, design og
beplantning. Ved hjælp af frivillige udbygningsaftaler kan der evt. opgraderes et offentligt grønt areal
i nærheden af projektet.
Ved planlægning af erhvervsarealer skal der sikres opholdsarealer af passende størrelse og kvalitet
til de ansatte.

Faktaboks:
"Opholdsareal" defineres som det samlede bolignære areal som forbeholdes rekreativ aktivitet,
ophold og leg. Opholdsarealet skal med udgangspunkt i form, størrelse, beliggenhed, støjforhold,
sol-/vindforhold og sammenhæng med omgivelserne være egnet til de beskrevne funktioner.
Arealernes opdeling i offentlige, halvoffentlige og private zoner skal indgå i overvejelserne.

▼ Større grønt volumen i omdannelsesområder
I omdannelsesområder, som vist på kortet, skal der ydermere sikres et større
sammenhængende rekreativt område for brugere i hele byen. Dette areal skal indeholde et
markant grønt volumen, svarende til 20% af området.
(Info: I den videre proces prøves procentkravet af ved forskellige omdannelsesområder.)

▼ Træer på parkeringsarealer
Parkeringsarealer skal planlægges med 1 træ pr. 5 parkeringspladser. Det gælder dog ikke
overdækkede p-pladser.

► Redegørelse
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Natur
I Aalborg vil vi leve op til FN's verdensmål og det overordnede biodiversitetsmål om at stoppe
tilbagegangen inden 2020. Det kræver, at vi arbejder for at forbedre naturen på alle parametre og
tænker naturen ind i form af fx hjemmehørende arter, grad af utæmmethed og vildhed mv. hvad
enten vi arbejder i vores parker i bymidten eller arbejder med at genoprette store naturarealer i det
åbne land.
Befolkningen i Aalborg vokser, og vi får brug for mere plads. Analyser viser, at vi kommer til at
mangle arealer til klima-løsninger, energianlæg, infrastruktur, rekreative aktiviteter, beboelse,
fødevareproduktion, skov og natur. Flersidig anvendelse af arealerne og synergi-effekter i vores
projekter er derfor en nødvendighed, når vi taler naturgenopretning og -bevarelse. Med
udpegningen af Grønt Danmarkskort kombineres naturinteresserne med det rekreative,
grundvandsbeskyttelse, samt miljø- og klimainteresser, hvor det er hensigtsmæssigt.
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Grønt Danmarkskort
Grønt Danmarkskort tager udgangspunkt i den eksisterende natur, synliggør ny potentiel natur
og sammenbinder naturen i et grønt netværk fra det åbne land og helt ind i bymidten.
Med virkeliggørelsen af Grønt Danmarkskort vil vi prioritere vores naturindsats sådan, at vi både
sikrer og forbedrer den eksisterende natur, samtidig med at vi sammenbinder og skaber nye grønne
arealer med fokus på natur og mennesket. Med de nye potentielle arealer prioriterer kommunen et
rum, hvor det gerne skulle være fordelagtigt at udlægge ny natur, rejse skov og skabe forbindelser.
Indsatsen i Grønt Danmarkskort skal skabe synergier med de rekreative og landskabelige værdier,
klimasikring og et bedre vandmiljø. Synergierne skaber vi ved at give mere plads til skov, samt ved
at genoprette våde enge og ådale under hensyn til landskabets særpræg. Endelig integrerer vi det
rekreative netværk i de økologiske forbindelser.
Prioritering af naturindsats:
Kommunen målretter fremover indsatsen for realisering af Grønt Danmarkskort ved at forbedre
eksisterende natur og udlægge ny natur efter følgende prioriterede rækkefølge af områderne:
1. De særlige naturområder og naturarealer med særligt beskyttede arter
2. Potentielle naturområder som kan udvide eller skabe sammenhæng mellem de særlige
naturområder
3. Naturområder som bidrager til rekreative formål, klimasikring og et bedre vandmiljø
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Særlige og potentielle naturområder
Aalborg Kommunes særlige naturområder i form af vores rigeste og mest mangfoldige naturområder
udgør kernen i Grønt Danmarkskort. Det er kommunens Natura 2000-områder, samt de største og
kvalitetsmæssigt bedste skove, heder, moser, bakkedrag og ådale.
Hvor potentialet er højt for at udvikle natur, er der udpeget potentielle naturområder som mulige
fremtidige naturområder. Ny natur kan fx udlægges i færdigudnyttede råstofgrave og på
marginaljorde så som sandede eller kalkrige jorde, lavbundsarealer, samt i vandindvindings- og
skovrejsningsområder.
I byen er det parker og større naturområder som udgør de særlige naturområder, mens der primært
er mulighed for at udvikle ny natur i omdannelsesområder. På de bynære arealer vægtes de
rekreative aktiviteter højt, mens vægtningen mellem grønne anlæg og rig natur afvejes i forhold til
potentiale og beliggenhed.

Byrådet vil
udpege den bedste natur og sikre den ved at bevare, udvide og sammenbinde arealerne, samt
arbejde for, at potentielle naturområder udvikles til nye naturarealer, fx via midler fra natur- og
landbrugsstøtteordninger,
arbejde for at øge den biologiske mangfoldighed og derved bevare og beskytte plante-, svampeog dyreliv igennem naturpleje og formidling,
leve op til FN’s verdensmål om at mindst 17 % af den terrestriske natur er beskyttet og forvaltet
forsvarligt, samt at arter og naturtyper er bredt repræsenteret og sammenbundet i et netværk,
som er integreret i landskabet,
sikre borgere og besøgende i kommunen adgang til parker, skove, lysåbne naturarealer og
kysten på en bæredygtig måde under hensyn til sårbare arter og naturtyper, så naturværdierne
ikke forringes,
prioritere bynær natur højt og her have ekstra fokus på de rekreative muligheder i byen, samt
sikre og udvikle det rekreative stinet, og de rekreative støttepunkter (primitive lejrpladser,
parkeringspladser, udsigtstårne mv.),
understøtte klimahensyn, vandmiljøet og grundvandsbeskyttelse, hvor det er muligt i samspil med
naturinteresserne ved at rejse skov og genoprette vådområder for at sikre grundvandet, binde
CO2 og begrænse udvaskningen af næringsstoffer og
fastholde samarbejdet og koordinere indsatsen med borgere, lodsejere, myndigheder og andre
samarbejdspartnere.

Kort
Retningslinjer
▼ Retningslinje - kort med særlige og potentielle naturområder
Udpegede særlige naturområder fremgår af kortet oven for. Udpegningerne omfatter områder
med den bedste natur, i samspil med de rekreative interesser og i synergi med klima-,
vandmiljø- og drikkevands-interesser.
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Udpegede potentielle naturområder fremgår af kortet oven for. Udpegningerne omfatter
områder, hvor der er stort potentiale for at udvikle natur, i samspil med de rekreative interesser
og i synergi med klima-, vandmiljø og drikkevands-indsatser.
Vægtningen af de forskellige interesser foretages ud fra udpegningsgrundlaget for de enkelte
delområder. I det åbne land vil der være størst fokus på naturen, mens der i byen er mere
fokus på det rekreative og menneskets rolle. Klima, vandmiljø og drikkevandsinteresser skal
indtænkes, hvor det er muligt.

▼ Retningslinje - friholdelse for byudvikling og samspil med tekniske anlæg mv.
De særlige naturområder skal friholdes for byudvikling og tekniske anlæg, øvrige anlæg og
lignende.
De potentielle naturområder skal friholdes for byudvikling, mens tekniske anlæg, øvrige anlæg
og lignende kun kan etableres i samspil med naturinteresserne og uden væsentlig
tilsidesættelse af disse.

► Redegørelse
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Økologiske og potentielt økologiske forbindelser
De økologiske forbindelser skal sikre og sammenbinde de særlige naturområder i Grønt
Danmarkskort. Udveksling af dyr, svampe og planter mellem de særlige naturområder skal sikres for
at undgå at bestandene fragmenteres og uddør.
De økologiske forbindelser skal tilgodese såvel de mindste dyr og planter, såvel som de større
pattedyr og fugle - fra bi til kongeørn. Dette kan ske ved at udvide og sammenbinde naturarealerne
med fokus på forskellige skalaer af levesteder og arternes spredningsbiologi.
Store sammenhængende naturområder, økologiske forbindelser og rekreative stier bidrager til at
skabe rekreative og biologiske forbindelser. Et sammenhængende netværk er derfor
grundlæggende for en robust planlægning, som giver basis for en rig natur og synergier for
mennesker.

Byrådet vil
skabe et sammenhængende netværk af naturområder og økologiske forbindelser og dermed
bevare og forbedre dyr og planters naturlige spredningsveje,
sikre passage ved eksisterende og fremtidige spærringer gennem anlæg af faunapassager, og
sikre ledelinjer som skovbryn, vandløbsbræmmer, læhegn mv.,
sikre at naturarealer i de økologiske forbindelser er størrelsesmæssigt attraktive og varierer i form
og indhold,
bevare de rekreative forbindelser, samt udbygge og forbedre dem
sikre de rekreative forbindelser ved etablering af tekniske anlæg, veje, jernbaner o.l.
styrke de økologiske forbindelser som rygrad for den rekreative struktur, som forbinder byernes
midte og tæt bebyggede områder med det åbne land og
forbedre tilgængeligheden til hav og fjord og andre områder med rekreative værdier.

Kort
Retningslinjer
▼ Retningslinje - Økologiske og potentielt økologiske forbindelser
Udpegede økologiske forbindelser fremgår af kortet oven for. Udpegningerne omfatter
områder, hvor der er eksisterende natur og rekreative forbindelser mellem de større
naturområder.
Udpegede potentielle økologiske forbindelser fremgår af kortet oven for. Udpegningerne
omfatter områder, hvor der er størst potentiale for at sammenbinde nye og eksisterende naturog rekreative områder.

▼ Retningslinje - Sikring af forbindelsen
Områder udpeget som økologiske forbindelser skal normalt søges friholdt for byudvikling.
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Forbindelsen for dyr og mennesker i de økologiske eller potentielt økologiske forbindelser skal
sikres.
Afskæres forbindelsen fx ved etablering af tekniske anlæg, veje, jernbaner og lignende, skal
disse indrettes sådan, at dyr og planters spredningsmuligheder opretholdes. Dette kan ske ved
at etablere faunapassager og ledelinjer som skovbryn, læhegn, vandløb, udyrkede bræmmer
mv.
De rekreative forbindelser skal ligeledes opretholdes fx med viadukter eller cykel- og
gangbroer, sådan at cykelruter og stier opretholdes.

► Redegørelse
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Skovrejsning og skov uønsket
Borgerne kommer ofte i skoven, og en skovtur er den friluftsaktivitet, som flest borgere udøver.
Skove medvirker til at give landskabet karakter og er den naturtype, der har den største
biodiversitet. Skov styrker derfor sammenhæng og tilgængelighed for friluftsliv og natur, og er et
vigtigt grundelement i sammenbindingen af Grønt Danmarkskort.
Skov er vigtig i klimasikringen af vores klode. Træer binder luftbåren CO2 og udleder samtidig ikke
kvælstof til atmosfæren. Ved at rejse skov oven på vores grundvandsmagasiner beskytter vi dem
mod forurening med næringsstoffer og sprøjtemidler.
De udpegede skovrejsningsområder er de områder, hvor rejsning af ny skov særligt fremmes.

Byrådet vil
udvide og sammenbinde det skovbevoksede areal i kommunen fra 7 til 12 %
skabe synergi med en rigere natur ved at arbejde for større skovlysninger, mulighed for
skovgræsning, naturlig hydrologi og arealer med urørt skov,
udpege skovrejsningsområder med det formål at beskytte grundvandet og sikre rent drikkevand til
fremtidens borger, formindske udledningen af CO2 og skabe nærrekreative arealer ved
kommunens bysamfund,
udpege skovrejsningsarealer som fremhæver de vigtige landskabselementer og afskærmer
forstyrrende byggeri, anlæg o.l., samt hvor det kan reducere støj ved større veje
udbygge, sammenbinde og forbedre de rekreative forbindelser i de nye skove og dermed skabe
god adgang til de nye skove, samt fokusere på at udpege bynær skov
prioritere anlæg af rekreative støtteanlæg som primitive lejrpladser, udsigtstårne, rastepladser,
parkerings-pladser ved anlæg af de nye skovarealer
sikre en passende afstand til eksisterende og planlagt bebyggelse, friholdelse af
bevaringsværdige kulturspor, udsigtskiler mv.

Kort
Retningslinjer
▼ Retningslinje - Skovrejsningsområder og områder, hvor skov er uønsket
Udpegede skovrejsningsområder samt områder, hvor skov er uønsket er vist på kortet ovenfor.

▼ Retningslinje - Skovrejsningsområder
Inden for områder udpeget til skovrejsning må der ikke etableres tekniske anlæg og
bebyggelse eller inddrages arealer til formål, der kan forringe mulighederne for skovrejsning.

▼ Retningslinje - Skovrejsning uønsket
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I områder, hvor skovrejsning er uønsket, kan kommunen afvise skovrejsning på baggrund af
landskabelige eller andre hensyn, eller stille vilkår der sikrer synergi med de øvrige hensyn, der
skal varetages på arealet

► Redegørelse
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Lavbundsarealer
Lavbundsarealer omfatter foruden områder med nuværende høj grundvandsstand også tidligere
vådområder, herunder kunstigt afvandede og drænede ådale, moser, søer og strandenge. Mange af
de tidligere vådområder vil kunne udvikle sig eller genoprettes til værdifulde naturområder, hvis
afvandingen ophører eller reduceres.
Klimamæssigt er der store gevinster ved at genoprette lavbundsarealer, idet man både opnår at
binde CO2 i tørvelaget, ligesom man kan opbevare og forsinke store vandmængder i
'vandparkeringspladser' ved større oversvømmelser og kraftige regnvejrshændelser.
I forhold til udledning af næringsstoffer til vandmiljøet er vådområdeprojekter et vigtigt tiltag for at
tilbageholde kvælstof og fosfor fra landbruget og industrien.
Retningslinjen gælder således alle lavbundsarealer generelt, da der på sådanne arealer er mulighed
for genopretning af naturområder, kvælstofreduktion og etablering af områder, der kan afbøde
klimaændringer.

Byrådet vil
arbejde for at genetablere store samlede naturområder ved at genskabe naturlig hydrologi i
ådale, moser og andre lavbundsarealer
have stort fokus på klimatilpasning i form af lavbundsprojekter, hvor man binder CO2 i tørvelaget
og ved at lave 'vandparkeringspladser', som sikrer mod oversvømmelser,
gennemføre en række kvælstof- og fosforvådområde-projekter med henblik på at opnå opfyldelse
af vandplanerne og
overordnet have fokus på, at der er synergi i lavbundsprojekter, sådan at der skabes det bedst
mulige samspil mellem natur-, klima- og vandmiljøgevinsterne.

Kort
Retningslinjer
▼ Retningslinje - Kort med lavbundsarealer
Udpegede lavbundsarealer er vist på kortet oven for. Udpegningerne omfatter arealer, hvor der
kan laves naturgenopretning, klimatilpasningsprojekter og vandmiljøprojekter.

▼ Retningslinje - Kort med vådbundsområder
Arealer, der er vist på kortet oven for som vådområdeprojekter, er udpeget som arealer der
specifikt kan gennemføres vådområdeprojekter med henblik på at fjerne kvælstof.

▼ Retningslinje - Lavbundsarealer
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På lavbundsarealer skal der ske en prioritering mellem naturgenopretningsprojekter med fokus
på at genskabe natur i god tilstand, samt klimatilpasnings- og vandmiljøprojekter.
Lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg mv., hvis de vurderes at
kunne genoprettes til værdifulde naturområder, klimatilpasningsprojekter eller rummer
potentielle vådområder, som kan reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet.

▼ Retningslinje - lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder
Udpegede lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder, er vist på kortet oven for. I
de udpegede områder kan der gennemføres projekter, der genopretter lavbundsarealer som
vådområder med henblik på at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet.
Ved konkrete projektforslag skal det sikres, at projektet er foreneligt med
naturbeskyttelsesinteresser, og at betydningen for eksisterende og planlagte tekniske anlæg
vurderes

► Redegørelse

20

Landskab
I Aalborg Kommune vil vi værne om landskabet, så mangfoldighed, egenart og skønhed bliver sikret
på langt sigt - også mhp. vores ansvar overfor fremtidige generationer.
Landskabet skal opfylde mange behov og formål. Det bidrager særligt til stedernes identitet. Vi vil
gerne have smukke og uforstyrrede landskabsoplevelser, bo tæt på naturen og så vil vi gerne have
landskaber, der giver gode rammer for en sund og aktiv livsstil. Samtidig skal landskabet kunne
rumme at virksomheder og landbrug kan eksistere og udvikle sig, og der skal være plads til nye
veje, tekniske anlæg og byudvikling mv.
Landskabet er under et stigende pres, og de landskabelige værdier er sårbare over for mange typer
af påvirkninger. Derfor skal vi tage vare på landskabet og finde en balance mellem den måde vi
benytter landskabet på, og den måde vi sikrer og bevarer de særlige landskabstræk. Det er
afgørende, at kommunens landskabsværdier fremmes, så de værdifulde landskaber fortsat fremstår
smukke og oplevelsesrige og at landskabet samtidig danner rammen om vores hverdag og velfærd.
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Byen i landskabet
De fleste byers beliggenhed er begrundet i en strategisk god placering i landskabet, fx ved en fjord
med mulighed for overfart, ved vandløb som trafikårer til handel eller på en bakke med militæriske
fordele. Dermed er landskabet på mange områder grundlæggende for den måde, vi bosætter os på.
Mennesker er tilknyttet det helt særlige ved deres hjemegn. Denne relation mellem mennesker
og landskab vil vi gerne afspejle i en hensynsfuld udvikling.
Landskabets helt eget særpræg skal derfor være en del af al planlægningsarbejde, sådan at
stedernes identitet videreføres på en velovervejet måde. Dermed sikrer vi en solid basis for, at
Aalborg og oplandsbyerne opretholder deres genkendelighed.
Aalborg by
Landskabets særlige identitet og genkendelighed gør Aalborg til noget unikt, - med alle de
landskabelige og kulturhistoriske kendetegn. Dette landskab vil vi bevare og tydeliggøre, - også for
fremtidige generationer.
Aalborgs tre grundelementer er fjorden, fladen og bakkerne (Hasseris-Skalborg Bakke, SundbyHvorup Bakke og Gug-Tranders Bakke). Byens landskabelige og grønne udtryk er præget af grønne
kiler samt en grøn ring omkring byen.
Ét af Aalborg bys topografiske principper er byens kant ved foden af bakkerne, som med enkelte
undtagelser ligger ved kote 5. Fladen med de lave våde enge udgør en landskabelig barriere for
udvidelse af byen og har potentiale til naturgenopretning omkring de store åer. Omkring fjorden skal
de rekreative støttepunkter og forbindelser styrkes. Bakketoppene præger byens topografi markant
og skal derfor fremhæves med skovplantning.

Byrådet vil
Generelt
sikre, at byudviklingen sker med udgangspunkt i landskabets præmisser, fx ifm.
byudviklingsplaner o.lign. helhedsplaner,
arbejde med landskabet, så det fremhæver byernes geografiske identitet og fysiske særpræg,
herunder terrænet og de grønne kiler,
beskytte særlige grønne karaktertræk i byerne,
bruge byens omgivende landskab og natur ift. rekreative muligheder,
arbejde med byens indpasning i landskabet,
arbejde for at bebyggelsen understreger landskabet og giver naturen plads og
beskytte og integrere landskabet med omtanke, så kommende generationers
oplevelsesmuligheder og livsvilkår ikke forringes.
For Aalborg by
understøtte Limfjorden som sammenbindende element,
fremhæve byens topografi, herunder vha. skovklædte bakketoppe,
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arbejde for en stor grøn–blå ring omkring Aalborgs tre bakker,
begrænse byens vækst i de våde enge og definere bakkefoden som byens kant,
sikre fladen omkring Aalborg som ubebygget areal med lange kig og vide udsigter og
tydeliggøre naturlige og menneskeskabte skrænter som identitetsgivende landskabselementer.

Kort
Retningslinjer
▼ Udgangspunkt i stedets specifikke kendetegn
Al planlægning, placering og udformning af byggeri og anlæg skal tilstræbes tilpasset det lokale
landskab og kulturmiljø. Særligt identitetsskabende elementer skal understøttes.
Håndtering af principperne i sammenhæng med et konkret projekt skal altid foretages efter en
individuel konkret vurdering.

▼ Bebyggelse i byens kant
Grænsen mellem land og by skal være klart aflæselig. Byens kant er en planlægningszone,
som altid skal bearbejdes efter en individuel konkret vurdering.
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I byens kant skal byggeri og anlægs placering i terrænet, bygningshøjder, beplantning,
materialevalg, belysning o.l. sikre et harmonisk samspil med landskabet. Der skal sikres en
nænsom overgang, der kan modvirke, at bebyggelsen virker bastant mod det åbne land.
Virkemidlerne skal som udgangspunkt være i form af beplantning, fx trærækker, trægrupper,
buskplantning, suppleret med andre elementer som fx en sti.
I byer med en bakkefod gælder, at byens kant ikke må ligge lavere end bakkefoden. Kantens
bredde er variabel, afhængigt af den konkrete situation, herunder overgangen mellem bakken
og fladen.
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I Aalborg by defineres bakkens fod til at ligge på kote 5. Ved Indkildedalen og i Skalborg
defineres bakkens fod dog til at ligge på kote 7,5.

▼ Bakketoppe
Bakketoppe og lokale højdepunkter skal friholdes for bebyggelse, tekniske anlæg o.l., samt
anvendes rekreativt. Udsigtsmuligheder skal understøttes.
I Aalborg by skal bakketoppene fremhæves med skov.

▼ Skrænter
Natur- og menneskeskabte skrænter skal fremhæves som identitetsskabende
landskabselementer.
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Landskabets karakter
Aalborg Kommune har kortlagt og analyseret hele kommunens landskab uden for byområderne ved
brug af Miljøministeriets landskabskaraktermetode. Den giver et solidt argumentationsgrundlag for
at håndtere landskabet i planlægning og sagsbehandling.
Med landskabskarakterkortlægningen har kommunen fået et fagligt velfunderet redskab til at
prioritere, hvor og hvordan der kan ske ændringer i det åbne land under hensyntagen til landskabets
kvaliteter og potentialer. Det kan dreje sig om projekter eller anvendelsesændringer som fx
bosætning, indplacering af tekniske anlæg, skovrejsning eller etablering af energilandskaber. Det
kan også handle om overgangen fra land til by ved byens kant eller om sikring af landsbyernes
nænsomme indplacering.
Landskabet i Aalborg Kommune er inddelt i xx landskabskarakterområder med forskellige principper
for, hvordan der skal værnes om landskabets særlige karaktertræk, oplevelsesværdier og
sårbarhed. De forskellige landskabskarakterområder er puljet i en række landskabstyper, herunder
fx ådale, bakke-, fjord- eller kystlandskaber.
Landskabet er ét af parametrene, der udgør et steds identitet. Ud over topografi, geologi og
beplantning udgør mere menneskerelaterede parametre som fx kulturhistorie, fortællinger, funktion
og arkitektur et sted, også i det åbne land. I denne sammenhæng er landskabskarakterområderne et
værktøj, der bidrager med viden om stedernes større kontekst.

Byrådet vil
prioritere landskabsudvikling pba. landskabets karakter og værdier og
sikre, at landskabskarakterkortlægningen danner grundlag for planlægning og administration i det
åbne land og ved byens kant.

Kort
Retningslinjer
▼ Hensyntagen til landskabet
Landskabets styrker skal fremmes, landskabets tilstand skal beskyttes eller forbedres, visuelle
oplevelser skal understøttes og der skal værnes om sårbare områder. Brugen af landskabet
skal foregå hensynsfuldt.
Ved planlægning og administration af lovgivning, der har indflydelse på den visuelle oplevelse
af landskabet, skal konsekvenserne for landskabskarakteren i det givne område vurderes. Det
ansøgte projekt skal indpasse sig i det pågældende landskab og dets visuelle påvirkning skal
dokumenteres, fx vha. visualiseringer.
Inden for de forskellige landskabskarakterområder skal muligheden for adgang til, samt
oplevelse og forståelse af de landskabelige værdier styrkes, dog under hensyntagen til
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områdernes sårbarhed.

▼ Landskabskarakterområder
Landskabet opdeles i xx forskellige landskabskarakterområder, som vist på kortet oven for.
Landskabskarakterområderne kan overordnet kategoriseres i følgende landskabstyper: ådale,
bakkede landskaber, kystlandskaber, fjord/slettelandskaber, landbrugslandskaber og øerne.
Mere input fra landskabskarakteranalysen
- Visioner for ådalslandskaber, bakkelandskaber, kystlandskaber, fjord/slettelandskaber,
landbrugslandskaber og
- Landskaber som skal beskyttes, vedligeholdes, forbedres, ændres
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Områder med landskabelig værdi
Mere input fra landskabskarakteranalysen
Områder med landskabelig værdi omfatter landskaber, der på grund af deres landskabskarakter,
særligt visuelle oplevelsesværdier, geologiske strukturer, kulturhistoriske fortælleværdi eller høje
naturindhold har stor landskabelig interesse. Disse landskaber udgør en særlig værdi som
rekreative udflugtsmål og udgør et væsentligt grundlag for kommunens identitet som en grøn
kommune med store naturmæssige og landskabelige værdier. I områderne med landskabelig værdi
prioriteres landskabsbeskyttelsen højt.

Byrådet vil
styrke og bevare områder med landskabelig værdi,
styrke muligheden for at opleve smukke og egnskarakteristiske landskaber, som er særligt
upåvirkede af indgreb og
at karakteren og oplevelsen af områderne med landskabelig værdi ikke må sløres af byggeri,
beplantning, større tekniske anlæg og fjernelse/ændring af karaktergivende elementer.

Kort
Retningslinjer
▼ Høj vægtning af landskabets værdi
Områder med landskabelig værdi er vist på kortet oven for.
I områderne med landskabelig værdi skal hensynet til at beskytte eller forbedre landskabets
karaktergivende strukturer og elementer vægtes højt. Ændringer må ikke forringe eller forstyrre
landskabets geologiske, kulturhistoriske, naturbetingede, rekreative kvaliteter eller visuelle
oplevelsesværdier.

▼ Generelt ingen byudvikling, markant byggeri og større anlæg
Områderne med landskabelig værdi skal friholdes for større tekniske anlæg, andet stort
markant byggeri og byudvikling, samt større rekreative anlæg eller aktiviteter, der visuelt eller
støjmæssigt påvirker landskabsoplevelsen.
Udtjente, større tekniske anlæg kan som udgangspunkt ikke genetableres inden for områderne
med landskabelig værdi.

▼ Samfundsmæssigt nødvendige anlæg
Samfundsmæssigt nødvendige anlæg kan undtagelsesvis tillades, hvis de ikke med rimelighed
kan henvises til en placering uden for områderne. De skal placeres og udformes under
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hensyntagen til de landskabelige værdier, så de præger landskabet mindst muligt.
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Større sammenhængende landskaber
Mere input fra landskabskarakteranalysen
Større sammenhængende landskaber har stor betydning, idet de giver mulighed for at opleve de
relativt få steder i Danmark, som ikke er påvirket af by eller tekniske anlæg. Det kan også være
områder, som gør det muligt at opleve et tilstødende værdifuldt landskab, eller som med tiden kan
udvikle sig til et sådant.
De større sammenhængende landskaber rummer landskabstræk, der er særlig vigtige for Aalborg
Kommunes landskabelige identitet. Det er store landskabstræk i kommunens kyst- og
fjordlandskaber, ådalslandskaber og karakteristiske bakkelandskaber.

Byrådet vil
sikre, at der stadig er større sammenhængende og uforstyrrede landskaber, hvor landskabets
helhed fremstår sammenhængende og upåvirket af større tekniske anlæg o.l.,
beskytte og styrke de store landskabsstrøg og sammenhænge,
sikre, at landskabsbeskyttelse og udvikling af de landskabelige værdier og sammenhænge skal
prioriteres højt inden for de større sammenhængende landskaber,
på sigt skabe landskabelige sammenhænge mellem områderne med landskabelig værdi,
landskaber med særlige oplevelsesværdier og rekreative værdier og
koble de store sammenhængende landskaber til vores større byområder.

Kort
Retningslinjer
▼ Høj vægtning af landskabets sammenhæng
udpegningen af større sammenhængende landskaber er vist på kortet oven for.
Inden for de større, sammenhængende landskaber skal beskyttelse og udvikling af særlige
landskabelige sammenhæng og landskabsværdier prioriteres, herunder oplevelse af
landskabernes geologiske og kulturhistoriske fortælling, visuelle oplevelsesværdier, særlige
naturværdi eller værdi som rekreativ landskab. (De større sammenhængende landskaber langs
med Limfjorden og østkysten er omfattet af en skærpet beskyttelse svarende til beskyttelsen
for de områder med landskabelig værdi.)

▼ Generelt ingen markant byggeri og større anlæg
De større, sammenhængende landskaber skal friholdes for større tekniske anlæg og andet
stort markant byggeri, samt større rekreative anlæg eller aktiviteter, der visuelt eller
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støjmæssigt påvirker oplevelsen af det større, sammenhængende landskab.
Udtjente, større tekniske anlæg kan som udgangspunkt ikke genetableres inden for områderne.

▼ Samfundsmæssigt nødvendige anlæg
Samfundsmæssigt nødvendige anlæg kan undtagelsesvis tillades, hvis de ikke med rimelighed
kan henvises til en placering uden for områderne. De skal placeres og udformes under
hensyntagen til de landskabelige værdier, så de præger landskabet mindst muligt.

▼ Hensynsfuld byudvikling
I de større sammenhængende landskaber kan der ske byudvikling i respekt for
landskabsværdierne. Ved byudvikling skal planlægningen af byens kant sikre, at by og
landskab spiller harmonisk sammen og tilpasses det omgivende landskabs karakter.
Der henvises til retningslinjen om byens kant og bakkens fod.
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Geologiske bevaringsværdier
Det er en kommunal opgave at sikre de geologiske bevaringsværdier, der giver en særlig mulighed
for at opleve og forstå landets geologiske
historie fra de ældste tider og helt frem til nutiden.
Geologien spiller en betydelig rolle i hverdagen, selvom de fleste måske sjældent tænker over det.
Udformningen af landskaber og jordbund er afgørende for plante- og dyrelivet, for menneskets
bosætning gennem tiderne og for udnyttelsen af de mineralske råstoffer. De geologiske lag afspejler
desuden udviklingen i naturforholdene, herunder klimaet, op gennem tiden. Det er derfor vigtigt, at
man til stadighed kan opleve, undersøge og formidle den geologiske historie, som landskabet er et
resultat af.

Byrådet vil
sikre særlige geologiske fænomener og landskabsformer, samt deres indbyrdes overgange og
sammenhænge og
sikre, at de geologiske interesser bliver beskyttet og bevaret, så muligheden for at kunne formidle
og opleve den geologiske landskabsdannelse ikke bliver sløret eller forsvinder.

Kort
Retningslinjer
▼ Goelogiske beskyttelsesområder
Der findes følgende geologiske beskyttelsesområder i Aalborg Kommune (se ovenstående
kort):
Geologisk beskyttelsesområde - Vokslev
Geologisk beskyttelsesområde - Sejlflod Kridtø
Geologisk beskyttelsesområde - Lille Vildmose og Øster Hurup - Hals Barre

▼ Sikring af geologiske bevaringsværdier
Geologisk beskyttelsesområde - Lille Vildmose og Øster Hurup - Hals Barre
Lille Vildmose er en højmose, der dækker store dele af fleden mellem Himmerlands
bakkelandskab i vest og Mulbjerge og Tofte Banke i øst. Den sydlige del af mosen, som
henligger i naturtilstand, er udpeget som værdifuldt geologisk område, nationalt geologisk
interesseområde og nationalt kystlandskab. Endvidere er området videnskabeligt så
betydningsfuldt, at det indgår i en international liste af GeoSites.
Hovedparten af området er fredet. For at sikre de geologiske interesser i området bør der ikke
foretages dræning, dyrkning og tørvegravning i området.
Geologisk beskyttelsesområde - Sejlflod Kridtø
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Sejlflod Kridtø er en skarp tegnet bakke af skrivekridt og glaciale aflejringer omgivet på alle
sider af hævet havbund fra Littorinahavet. Hele kridtøen er udpeget som værdifuldt geologisk
område og nationalt geologisk interesseområde.
For at sikre de geologiske interesser i området bør råstofgravning begrænses. Ved en evt.
råstofindvinding af kalk og grus bør det sikres, at den geomorfologiske landskabelige storform
bevares intakt. Endvidere bør tidligere og fremtidige råstofgrave holdes åbne.
Bebyggelse og beplantning specielt langs foden af skrænterne skal indpasses, så det ikke
spolerer indtrykket af, at bakkeåen ligger som en "ø i et hav".
Geologisk beskyttelsesområde - Vokslev
Sydvest for landsbyen Vokslev ligger et langt og højt profil i skrænten ved Binderup Å. profilet,
der indeholder Kridt/Tertiærgrænsen, er udpeget som værdifuldt geologisk område og nationalt
geologisk interesseområde. Endvidere er området videnskabeligt så betydningsfuldt, at det
indgår i en international liste af GeoSites.
Kridt/Tertiærgrænsen er i dag tildækket. Området skal friholdes for aktiviteter og anlæg, der kan
sløre eller ødelægge mulighederne for at opleve den geologiske dannelse. Endvidere bør der
gøres en indsats for at frilægge en del af profilet for at synliggøre og formidle den geologiske
landskabsdannelse.

► Redegørelse
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Kystnærhedszonen med Udviklingsområder
Danmarks kyster og strande er et særkende, og den frie adgang til kysterne er et fælles gode.
Aalborg Kommune er særligt gunstigt stillet med lange attraktive kyststrækninger mod både
Limfjorden og Kattegat.
Kystlandskabet er et vigtigt aktiv for kommunen, der har stor betydning for bosætning og giver helt
specielle muligheder for friluftsliv og turisme.
Staten har udpeget en ca. 3 km bred zone langs landets kyster. I denne kystnærhedszone stilles
der særlige krav til kommunernes planlægning uden for byerne. Formålet er, at kysterne bevares, så
de fortsat kan udgøre landskabelige helheder med høj natur- og landskabsværdi, men at der
samtidig kan ske en kvalitetsbetonet og velbegrundet udvikling.
Indenfor Kystnærhedszonen er der udpeget en række udviklingsområder, hvor det er muligt at
udvikle byer, landsbyer og områder i det åbne land uden at tage særlige hensyn til nærhed til
kysten. I de udlagte udviklingsområder ”ophæves” kravet om særlige
funktionel og planlægningsmæssig begrundelse for kystnærhed for planer og projekter.

Byrådet vil
sikre, at kommunensåbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource,
sikre, at byerne inden for kystnærhedszonen får mulighed for en velbegrundet udvikling i de
udlagte udviklingsområder,
sikre, at borgere og virksomheder inden for de udlagte udviklingsområder for samme rettigheder,
som hvis de lå uden for kystnærhedszonen, og
arbejde for, at offentlighedens adgang til kysten sikres og udbygges.

Kort
Retningslinjer
▼ Ny planlægning i kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen uden for udviklingsområder skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg,
som ikke er afhængige af kystnærhed.
I kystnærhedszonen uden for udviklingsområderne kan der kun inddrages nye arealer i byzone
og planlægges for arealer i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller
funktionel begrundelse for kystnær lokalisering og der tages særlige landskabelige hensyn.
I kystnærhedszonen kan der - bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede
infrastrukturanlæg - kun i ganske særlige tilfælde planlægges for bebyggelse og anlæg på land,
som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse.
Planlægningsmuligheder, som i øvrigt fremgår af den gældende kommuneplan, kan realiseres..
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▼ Planlægning i Udviklingsområderne
I de udpegede Udviklingsområder, der fremgår af kortet oven for, kan der planlægges for
byudvikling, anlæg o.lign. uden en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for
kystnær lokalisering.
Indenfor Udviklingsområderne har borgere og virksomheder samme rettigheder som borgere
og virksomheder udenfor Kystnærhedszonen.

► Redegørelse
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