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Baggrund
Rammerne for et aktivt og berigende 
friluftsliv findes i kommunens varierede 
landskaber og naturtyper.

Lemvig Kommunes natur giver en mang-
foldighed af muligheder for at udfordre 
såvel sjæl, intellekt og krop. Istiden har 
moduleret landskabet med store forskel-
le. Her findes bakker og dale samt fjord og 
hav. Der er også store områder, hvor land-
skabets mere flade karakter, giver mulig-
hed for at opleve de store vidder med 
f.eks. hede, dyrkede arealer samt eng- 
arealer.

Lemvig kommunes natur er unik og kal-
der på oplevelser. Vi skal også passe på 

vores natur igennem tilrettelæggelse af 
en bæredygtig balance mellem benyttel-
se og beskyttelse.

Naturen er Lemvig Kommunes største ak-
tiv for kommunens borgere, men også for 
de mange gæster, som vælger at besøge 
Lemvig Kommune. Vi lever i og af naturen 
igennem f.eks. landbrug, fiskeri og turis-
me.

Der er knyttet meget stærke interesser til 
at benytte vores smukke natur, landskab 
og kyster i Lemvig Kommune. Med vores 
privilegium følger også et stort ansvar for 
at forvalte naturen bæredygtigt. Det er 
vores ansvar at sikre at biodiversitet og 
naturrigdom forøges, så også kommen-

de generationer i Lemvig Kommune får 
mulighed for at opleve den helt særlige 
natur, som omgiver os.

Bæredygtig naturforvaltning
Vi bevarer, udvikler og videregiver Lem-
vig Kommunes mange naturperler til 
glæde og gavn for kommende genera-
tioner. Det kræver et vedvarende fokus 
på, hvad der kendetegner særlig værdi-
fuld natur i Lemvig Kommune, hvor den 
findes, og hvordan vi beskytter den og 
sikrer den en gunstig udvikling. I Lemvig 
Kommune findes der mange landbrug. 
Mange naturarealer findes i sammen-
hæng med dyrkede arealer. Det er derfor 
vigtigt, at vi er i tæt dialog med landbru-

get og de grønne organisationer, når vi 
arbejder for at beskytte og udvikle kom-
munens naturrigdom.

Helhedstænkning
Vi gennemfører multifunktionelle, hel-
hedsorienterede indsatser på natur- og 
friluftsområdet. Vi overvejer altid, hvor-
dan natur og friluftsliv understøtter an-
dre kommunale indsatser og omvendt. 
Tilsvarende samtænker vi vores indsatser 
med andre offentlige og private indsatser 
og målsætninger. Vi sigter mod helheds-
orienterede løsninger, hvor samme kva-
dratmeter og samme krone bidrager til 
at håndtere flere udfordringer og opfylde 
flere målsætninger.

Bosætning og turisme
Vi udnytter Lemvig Kommunes styrke-
position som natur- og friluftskommune 
til at understøtte bosætning, turisme og 
erhvervsudvikling. Vores natur og frilufts-
liv skal være båret af forpligtende fælles-
skaber, som understøtter en stærk lokal 
identitet, der samler og forener borgere, 
lokalsamfund og bysamfund.

Turismen er i stærk vækst. Vores natur- 
og friluftstilbud i Lemvig Kommune skal 
bidrage til at udvikle turismen, med re-
spekt for det mange turister kommer ef-
ter – naturen, strandene og landskabet.

Let adgang til naturen
Vi har et rigt og varieret udbud af na-
turoplevelser og friluftstilbud i Lemvig 
Kommune, som understøtter borgeres 
sundhed og livskvalitet. Vi har fokus på 
let adgang til det gode friluftsliv. Det skal 
være nemt og bekvemt at komme ud i 
det fri, så kommunens borgere inspireres 
til et sundt og aktivt udeliv.

Lemvig Kommune er omgivet af vand. Vi 
vil sikre kommunens borgere let adgang 
til vandet, uanset om de vil i vandet eller 
blot nyde udsigten.

►  STRATEGI FOR 

Natur og Friluftsliv

Bæredygtig naturforvaltning
► Formidling og styrkelse af den mest interessante og beskyttelsesværdige  
 natur i Lemvig Kommune.

► Etablering af besøgscentre og formidlingsfaciliteter i kommunens sevær- 
 dige naturområder.

► Sammenbinding af naturområder både inden for og på tværs af kommu- 
 negrænser.

► Naturforbedrende tiltag i Lemvig Kommunes Natura 2000-områder.

Helhedstænkning
► Bynære vådområde- og vandløbsprojekter suppleres med rekreative  
 faciliteter.

► Samarbejde med forsyningsselskaber om samtænkning af vandmiljø,  
 klima, natur og rekreation i fælles synergiprojekter.

► Reduktion i udledning af klimagasser gennem etablering af vådområder  
 på lavbundsarealer.

► Proaktiv understøttelse af multifunktionel jordfordeling i Lemvig 
 Kommune.

Bosætning og turisme
► Udvikling af naturpark med Nissum Fjord og lokalbefolkningen rundt 
 om fjorden som omdrejningspunkt.

► Understøttelse af UNESCO Geopark Vestjylland gennem fælles projekter  
 og udnyttelse af synergier.

► Videreudvikling af mulighederne for badning på kommunens strande  
 såvel i hav som i fjord samt arbejde med udvikling af faciliteter på strate- 
 gisk udvalgte strande.

► Friluftsfaciliteter af høj kvalitet i den bynære natur og sommerhusområ- 
 derne.

► Udvikling af niche-friluftstilbud, som sætter Lemvig Kommune på 
 landkortet.

Let adgang til naturen
► Prioritering af rekreative stier i forbindelse med nyetableringer.

► Et højt serviceniveau i vedligeholdelsesplaner for naturstier i byer og 
 landdistrikter.

► Forbedring af badevandskvaliteten i den bynære Lem Vig.

► Øget adgang til naturen i forbindelse med by- og områdefornyelse.

Morænelandskab ved Lemvig.
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