Forslag til ændringer af Naturpolitikkens 10 udviklingsmål

Nuværende version

Forslag til ændringer/formuleringer

1 Sammenhængende natur: Den grønne
struktur indarbejdes i kommuneplanen. Hvert
år skabes 1-2 sammenhænge, så den grønne
struktur fortsat udvikles og er en realitet i 2025.
2 Ansvarsarter: 2-3 indsatsarter udvælges om
året. Arterne beskyttes gennem generelle tiltag
eller projekter på konkrete lokaliteter. 2 ud af 3
udvalgte arter skal sikres fremgang indenfor de
første 4 år.

1 Sammenhængende natur: Der søges skabt
sammenhænge i forbindelse med den ordinære
sagsbehandling, så den grønne struktur fortsat
udvikles og er en realitet i 2025.
2 Ansvarsarter: Arterne beskyttes gennem generelle tiltag eller projekter
på konkrete lokaliteter. Når en art udvælges til
at være i fokus er målet at der udarbejdes en
beskrivelse af de særlige vilkår for den enkelte
art, dennes krav til levesteder samt en metode
til at måle artens udvikling. Der laves tiltag for
den udvalgte art med henblik på at forbedre levevilkårene og levestederne. Disse tiltag kan
sagtens ske i forbindelse med at de resterende
udviklingsmål opfyldes.
3 Vandløb og søer: De fysiske forhold i vandløb og søer forbedres i overensstemmelse med
kommunens Vandhandleplan og der oprenses
eller nyanlægges min. 3 sø hvert år.

3 Vandløb og søer: de fysiske forhold i vandløb og søer forbedres på ca. 1 km af de mest
trængende vandløb, og der oprenses eller nyanlægges min. 1 sø hvert år.
4 Ådale, enge og moser: Rydning af enge- og
mosearealer i ådale for at fastholde det lange
kig og genskabelse af elvesteder for den tilknyttede særlige flora og fauna. 5-10 ha enge- og
mosearealer ryddes om året og ekstensiv
græsning etableres.

4 Ådale, enge og moser: Rydning af enge
og mosearealer i ådale for at fastholde
det lange kig, og genskabelse af levesteder for
den tilknyttede særlige flora og fauna. 5-10 ha
enge og mosearealer ryddes om året og ekstensiv græsning etableres. Særlig værdifuld
natur prioriteres i udvælgelsen af arealer.

5 Skove: I plantagerne konverteres 100 ha pr.
år til hede, løvskov, naturnær skovdrift eller anden natur. Skovarealet øges fra 17 % til 25 %
over en skovgeneration (80 år).
6 Heder og overdrev: Større heder sikres på
lang sigt ved at forbedre tilstanden på 50 ha
hede om året. Der sikres gunstig bevaringstilstand uden tilgroning, død lyng m.v.

5 Skove: Ensrettes med målene fra skovpolitikken som blev formuleret i forbindelse med
FSC/PEFC certificeringen.
6 Heder og overdrev: Naturtilstanden på beskyttede hedearealer sikres ved at forbedre tilstanden på 50 ha om året. Hedeplejen skal
gennemføres med fokus på at øge biodiversiteten og naturkvaliteten på arealet.

Nuværende version

Forslag til ændringer/formuleringer

7 Agerlandet: Kommune og landbrug laver i
samarbejde naturplejeprojekter med dyrehold
hvert år. Der udpeges områder, hvor lodsejere
og kommune vil pleje og genoprette naturen.
Lodsejere informeres om naturpolitikken og ønsket om samarbejde. Brug af pesticider nedbringes, og sprøjtefri zoner øges. Der udpeges
landbrugsudviklingsområder.
8 Bynær natur: Der udarbejdes ”et grønt strukturkatalog” baseret på den nye kommuneplan,
som sikrer en sammenhængende grøn struktur
for de større byer. Inden 3 år udpeges naturelementer eller sammenhængende områder
med særlig status, som udgår af den regelmæssige pleje af bynære arealer.
9: Friluftsliv og kulturmiljøer: Borgerne skal
ud i naturen og lære kulturen og landskabets
fortællinger at kende. Der skabes 2 nye rekreative sammenhænge eller støttepunkter om året i
de kommende 4 år, med tilhørende information
på hjemmesider og på stedet.

7 Agerlandet: Kommune og landbrug laver i
samarbejde naturplejeprojekter
med dyrehold hvert år. Kommunen støtter op
om grønne partnerskabsprojekter. Lodsejere informeres om naturpolitikken mindst en
gang årligt og kommunen lægger op til samarbejde på området.

10 Nationalpark Skjern Å: Arbejdet med realisering af naturpolitikken koordineres med nationalpark Skjern Å.

10 Nationalpark Skjern Å: Målet tages ud af
naturpolitikken

8 Bynær natur: Målet formuleres så det kommer til at spille sammen med parkpolitikken, og
så der ikke bliver overlap mellem de 2 politikker.

9: Friluftsliv og kulturmiljøer: Der udarbejdes
en strategi for kommunens overordnede planlægning af friluftslivet. Der skabes 1 ny rekreativ sammenhæng eller støttepunkt om året i
de kommende 4 år, med tilhørende information på hjemmesider og på stedet.

