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►  POLITIK FOR 

Erhverv, Natur 
og Infrastruktur
– Rammebetingelser

”Politik for Erhverv, Natur og Infrastruktur 
– Rammebetingelser” er en af tre politik-
ker for Lemvig Kommune. Den sætter de 
strukturelle rammer for, at Lemvig Kom-
mune fortsat er et attraktivt sted at bo, 
leve og arbejde.

Politikken udmøntes i strategier, hvori 
de politiske målsætninger omsættes til 
handling. 

Klima og Grøn omstilling
Vi vil arbejde for at imødekomme kli-
maudfordringen og fremme den grøn-
ne omstilling. Vi vil styrke erhvervslivets 
muligheder for at udnytte de naturgivne 
potentialer for vedvarende energi og ud-
vikling af løsninger på klimaudfordringer. 
Vi vil skabe klimabevidste børn og unge.

Natur og Friluftsliv
Vi vil sikre en rig natur med let adgang 
til det gode friluftsliv. Vi vil understøtte 
borgernes sundhed og livskvalitet med 
en mangfoldighed af friluftstilbud. Vi vil 
videregive vores naturperler til kommen-
de generationer.

Bosætning
Vi vil tilbyde nærhed og tryghed i vores 
fællesskaber og rige foreningsliv.

Vi vil tiltrække borgere, som kan finde det 
gode liv i Lemvig Kommune.

Vi vil sikre, at landdistrikterne altid er et 
reelt alternativ til et liv i byen.

Erhverv
Vi vil samarbejde med virksomhederne 
om at sikre de rette kompetencer. Vi vil 
understøtte iværksætteri og udvikling af 
eksisterende virksomheder for at sikre et 
sundt og bæredygtigt erhvervsliv.

Vi vil være på forkant, når erhvervslivet 
har brug for vores hjælp.

Fysisk planlægning
Vi vil skabe rammer, som understøtter vo-
res styrkepositioner på erhvervsområdet.

Vi vil sikre en fysisk og digital infrastruk-
tur, som understøtter bosætning og lokal 
erhvervsudvikling i landdistrikterne.

Vi vil videreudvikle vore attraktive by- og 
havneområder til gavn for bosætning, er-
hvervs- og handelsliv.

Turisme
Vi vil udnytte det store turismepotentiale 
på Vestkysten i samarbejde med lokale 
og nationale aktører.

Vi vil skabe flere stedbundne arbejds-
pladser inden for turismeerhvervet og 
derigennem styrke handelslivet.

Vi vil udvikle turismen med respekt for 
det turisterne kommer efter – naturen, 
strandene og landskabet.

MÅLSÆTNINGER
Lemvig Kommunes vision kommer i Politik for Erhverv, Natur og Infrastruktur til 
udtryk i følgende målsætninger:

►  Klima og Grøn omstilling

►  Natur og Friluftsliv

►  Bosætning

►  Erhverv

►  Fysisk planlægning
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