INDSATSER
Helhedstænkning
Vi gennemfører multifunktionelle, helhedsorienterede indsatser på natur- og
friluftsområdet.

Bæredygtig naturforvaltning

Vi overvejer altid, hvordan natur og friluftsliv understøtter andre kommunale
indsatser og omvendt. Tilsvarende samtænker vi vores indsatser med andre offentlige og private indsatser og målsætninger.

► Etablering af besøgscentre og formidlingsfaciliteter i kommunens se-

Begrænsede arealer og ressourcer fordrer
et stærkt fokus på helhedsorienterede
løsninger, hvor samme kvadratmeter og
samme krone bidrager til at håndtere flere udfordringer og opfylde flere målsætninger.

Bosætning og turisme
Vi udnytter Lemvig Kommunes styrkeposition som natur- og friluftskommune
til at understøtte bosætning, turisme og
erhvervsudvikling.
Trævlekroner på engen

Vores natur og friluftsliv skal være båret
af forpligtende fællesskaber, som understøtter en stærk lokal identitet, der samler og forener borgere, lokalsamfund og
bysamfund.

► STRATEGI FOR

Natur og Friluftsliv

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

Baggrund

Let adgang til naturen

I bølger og bakkers land er vi priviligerede med en fantastisk natur, som kalder på
en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse.
Naturen er bogstavelig talt Lemvig Kommunes fødekammer. Vi lever i høj grad
af landbrug og fiskeri, og det vil vi gøre
langt ud i fremtiden.
Vores natur er også en stor turistattraktion. Ligesom den benyttes til et sundt
og aktivt friluftsliv af kommunens egne
borgere.

42

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 biodiversitet og naturrigdom ikke forarmes, så
kommende generationer i Lemvig Kommune også kan leve i og af naturen.

Bæredygtig naturforvaltning
Vi bevarer, udvikler og videregiver Lemvig Kommunes mange naturperler til

STRATEGI NATUR OG FRILUFTSLIV

glæde og gavn for kommende generationer.
Det kræver et vedvarende fokus på, hvad
der kendetegner særlig værdifuld natur
i Lemvig Kommune, hvor den findes, og
hvordan vi beskytter den og sikrer den en
gunstig udvikling.
Lemvig Kommune er en landbrugskommune. Det er derfor vigtigt, at vi er i tæt
dialog med landbruget og de grønne organisationer, når vi arbejder for at beskytte og udvikle kommunens naturrigdom.

Vi har et rigt og varieret udbud af naturoplevelser 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.

► Formidling og styrkelse af den mest interessante og beskyttelsesværdige
natur i Lemvig Kommune
værdige naturområder

► Sammenbinding af naturområder både inden for og på tværs af kommunegrænser

► Naturforbedrende tiltag i Lemvig Kommunes Natura2000-områder
► Udlægning af zoner, hvor det primære formål er at bevare natur og
biodiversitet.

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

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

► Reduktion i udledning af klimagasser gennem etablering af vådområder
på ikke dyrkningsegnede 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 Geopark Vestjylland gennem fælles projekter og
udnyttelse af synergier

► Profilanalyser af vores badestrande
► Friluftsfaciliteter af høj kvalitet i den bynære natur og sommerhusområderne

► 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.
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