Natur- og Ressourcepolitik
Indledning
Ringkøbing- Skjern Kommunes
vision Naturens rige er udtryk for
at byrådet gennem naturen vil
sikre borgerne det gode liv og at
skabe vækst i kommunen.
Visionen konkretiseres gennem
planstrategien, de overordnede
politikker og øvrige politikker.
Herved sikres, at der er en rød
tråd fra den overordnede vision
til kommunens konkrete
aktiviteter i forhold til og
sammen med borgere,
virksomheder og foreninger m.m.
Planstrategien uddyber og konkretiserer den politiske vision.
De to overordnede politikker – Politik for det gode liv og Vækst- og Udviklingspolitik - tager
udgangspunkt i visionen og planstrategien og sætter gennem målsætninger retning for de
øvrige politikker.
De øvrige politikker relaterer sig til bestemte målsætninger i den ene eller begge overordnede
politikker og indeholder konkrete mål og indsatser, som der følges op på hvert år.

Politikken relaterer sig til følgende målsætninger i


Vækst- og udviklingspolitikken:
o Vi passer på vores natur, så her er godt at bo og rart at besøge!
o Kun ved at stå sammen kan vi nå vore mål. Vi bidrager til at styrke
sammenholdet og fællesskabsfølelsen på tværs af kommunen!

Politikkens vision

Vi vil være en kommune med en bæredygtig udvikling baseret på beskyttelse af en
mangfoldig natur og en ressourcebevidst adfærd

Målsætninger og mål

1. Naturen og den biologiske mangfoldighed skal være med til at danne rammen
for borgernes livskvalitet, gæsternes oplevelser og kommunens udvikling.



Vi skaber gennem en natur- og friluftsplan mulighederne for, at naturområderne kan
prioriteres i forhold til beskyttelse og benyttelse.



Vi vil sikre biodiversiteten gennem målrettet naturpleje og således forøge indsatsen for
beskyttelse af de truede og sjældne naturtyper og arter, fordi det også medfører bedre
betingelser for den mere almindelige natur.



Gennem samarbejde og dialog skaber vi sammen med borgerne grundlaget for projekter
og aktiviteter til gavn for beskyttelse af naturen.

2. Vi forvalter naturressourcerne og kulturlandskabet, så det understøtter den
vestjyske identitet og sammenhængskraft


Vi vil sikre rent drikkevand og balanceret udnyttelse af grundvandet.



Det vestjyske landskab og naturressourcerne grundvand og biomasse sikres som
kommunens råstof for nu og i fremtiden.

3. Vi vil være en kommune, hvor affald opfattes som en ressource for produktion
og energi


Mindst 50% genanvendelse af fokusmaterialerne (de tørre fraktioner og det organiske
affald) fra husholdninger inden 2022.



Alle kommunens institutioner skal optimere sortering af affald og bidrage til en bedre
ressourceudnyttelse.



Vi vil informere og vejlede virksomheder, så der kommer fokus på bedre
ressourceudnyttelse, og på affald som ressource til genanvendelse.

4. Vi forbereder os til fremtidens klimaforandringer gennem forebyggelse og
tilpasning


Vi vil kombinere klimatilpasningen med naturgenopretning.



Vi vil i den konkrete planlægning for byudviklingen fremme klimatilpasningen.



Vi vil reducere energiforbruget og omlægge til vedvarende energikilder.

