Natur- og Ressourcepolitikken
Indledning

Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens rige
Visionen konkretiseres gennem Planog Udviklingsstrategien og
politikkerne. 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.
Plan- og Udviklingsstrategien uddyber
og konkretiserer den politiske vision
ved at fastlægge nogle fokusområder
inden for temaerne: Vækst og
udvikling og Det gode liv.
Politikken relaterer sig til bestemte
punkter i Plan- og
Udviklingsstrategien og indeholder mål og indsatser, som der følges op på hvert år.

Politikken relaterer sig til følgende i Plan- og Udviklingsstrategien inden for



Det gode liv
Vækst og udvikling

I Plan og Udviklingsstrategiens første del står der følgende: ”Vores unikke natur er et gode
gennem hele livet.” og ”Vi lever i og af naturen og vejer beskyttelse og benyttelse op imod
hinanden, før vi handler.”
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 folks livskvalitet og oplevelser samt for kommunens udvikling



Vi vil synliggøre det rekreative potentiale og naturværdierne i kommunens
naturområder



Vi vil sikre en prioriteret indsats på udvalgte naturområder i kommunen

2. Vi vil være en kommune, hvor affald anvendes som en ressource for produktion
og energi


Der vedtages en ny ressourceplan for RKSK for perioden 2021-2026



I 2022 skal genanvendelsesprocenten på plast, glas, metal, papir, pap, organisk
affald og træ i husholdningsaffaldet være min. 50%



Erhvervslivets genanvendelse skal højnes

3. Vi forvalter naturressourcerne og kulturlandskabet, så vi sikrer
forsyningssikkerheden for fremtidige generationer


Vi sikrer, at kommunens borgere kan få ubehandlet drikkevand



Kommuneplanen revideres med hensyntagen til kulturlandskabet

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


Vi vil minimere risikoen for oversvømmelse af byområder i kommunen



Fællesaftalen om kystsikring sikrer at Vestkystens tilbagetrækning standses og at
kystlinjen i stedet fremrykkes til tidligere niveau

