Danmarks Naturfredningsforenings afdeling for
Lemvig Kommune
Oplæg til kommunalvalget: Lad naturen få mere plads!
I kommuneplanen står der generelle positive ting om indsatsen for naturen.
Det vigtigste er nok formuleringen om at den ikke må forringes eller få mindre
plads. DN ønsker at naturen får mere plads, både fysisk og lige så vigtigt:
plads i folks bevidsthed.
I kommunens forvaltning er der nogen der arbejder med indsatser for naturen, men der kan gøres
mere hvis dette arbejde bliver opprioriteret.
I hvilken grad vil du og dit parti gøre en indsats for naturen og for at tale naturen op?
Kan du bakke op om de nedenstående initiativer og muligheder for at give naturen mere
plads?
Lemvig kommune støtter at der kan gennemføres et forskningsprojekt om biodiversitet i kommunen. Det handler om at kortlægge forekomsten af alle former for arter, jo større artsmangfoldighed
des større naturværdi, men det vigtigste ved projektet er at lave forsøg med henblik på at finde ud af
hvordan man kan øge artsrigdommen. Aarhus Universitet vil stå for projektet og der skal findes
forsøgsarealer af forskellig art, byarealer, landbrugsarealer og skov- og naturarealer. Projektet er
beskrevet på http://lemvig.dn.dk/departments-media/16744/all-in-paa-naturen-i-lemvigkommune.pdf
Modsætningen til synlig artsrigdom af planter er monokulturen, f.eks. kornmarken eller den velplejede græsplæne. Monokultur giver ringe muligheder for dyr og insekter.
Skal kommunens græsarealer forvandles til blomstermarker, naturlige eller ved udsæd af blomsterfrø?
Skal vore vejrabatter plejes på en måde der fremmer biodiversiteten?
Skal kommunen opfordre hus- og sommerhusejere til at overveje om de kan indskrænke deres brug
af plæneklippere for at give bedre plads til blomster og bier?
Klosterhede Plantage er vores største naturområde. Desværre er der ingen naturkorridor op til Lemvig Sødal. I Kommuneplanen er der en fin formulering i forbindelse med Natura-2000 som kunne
være relevant i forhold til at forbinde Sødalen med Klosterheden:
Naturprojekter, der forbinder eksisterende naturområder i Kommunen, søges fremmet.
Områder med økologiske forbindelser søges friholdt mod indgreb i form af byvækst, veje og andre
tekniske anlæg. (s.37)
Skal vi planlægge en økologisk forbindelse mod syd fra Sødalen og lade den gå under Fabjergkirkevej gennem tunnelrør ned i den tidligere grusgrav?
Naturen giver oplevelsesmuligheder, men den kan også bruges som ”medicin” ved psykiske lidelser. Der er opstået et nyt begreb kaldet ”Naturen på recept”. Skal vi have et recepttilbud i Lemvig
der for eksempel hedder ”Oplevelser på Gjellerodde”?

