
Fokus i planlægningen på etablering af natur, stier 
og ruter for fodgængere og cyklister 

Kort beskrivelse af formålet
med indsatsen

Formålet er at indtænke sundhed og natur i 
byplanlægningen, således at der skabes grundlag for 
etablering af boligområder, der understøtter borgernes lyst 
til at gå og cykle i deres nærområde og videre ud.

Hvor langt er vi kommet 
i forhold til de målbare
succeskriterier?

Hjørring kommune har i 2020 udarbejdet flere lokalplaner, 
hvori der i større eller mindre grad er indarbejdet stier 
og/eller natur.
F.eks.:

 Dronningensgade i Hjørring har man indtænkt stier 
og sammenhæng med Christiansgaveparkområde, og 
præciseret, at der skal være passage gennem 
området for almenvellet

 I Sindal omkring kommende ældrecenter er der 
indtænkt stisystem, der skal være tilgængeligtfor 
almenvellet

 I Løkken, ved Søtungen, er der planlagt flere 
stiforbindelser og trampestier

 I lokalplanen for Højene Enge hedder det bl.a.:
”Det rekreative bælte mod Ringvejen skal være et 
landskabsbearbejdet område med flerefunktioner, 
som bl.a. stier, legeområder, regnvandshåndtering, 
bord-bænke sæt mv., derkan skabe merværdi for 
områdets beboere og byens borgere. Med tiden, som 
helhedsplanenudbygges, skal det rekreative bælte 
fortsættes mod syd, så det skaber et 
sammenhængende rekreativt område, der forbinder 
Park Vendia og Thirup Park mod syd med 
skovrejsningsområdet nord for Vellingshøjvej.”



Hvad vil vi arbejde videre med?

Teknik og Miljø vil fortsat - med tanke på borgernes fysiske 
og mentale sundhed - indtænke sundhed og natur i 
lokalplanlægningen, hvor det er muligt. Det er tanken, at 
planlagte områder, når de er fuldt udbyggede, vil skulle 
fremstå på en måde, der understøtter borgernes lyst til at gå 
og cykle i deres nærområde og videre ud. Ikke alle 
lokalplaner vedrører arealstørrelser, der giver mulighed for 
anlæg af stier og lignende, men planlægning af grønne 
områder og natur i enhver størrelse vil alt andet lige kunne 
bidrage til den mentale sundhed. 

Kommuneplanens mål og retningslinjer for sundhed og natur 
tænkes videreført, så der fortsat er fokus på emnerne 
sundhed og natur, når den samlede reviderede 
kommuneplan forventes vedtaget af Byrådet i 2021.
 


