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Introduktion til Tema – Natur og landskab 
Temaet ”Natur og landskab” revideres med henblik på både at opdatere kommuneplanen i forhold til nyeste 
lovgivning, tydeliggøre Lemvig Kommunes målsætning og prioritering på naturområdet samt for at sikre 
sammenhæng i den overordnede vurdering af kommunens landskaber 

Nærværende tema rummer ændringer i ét af den hidtidige kommuneplans afsnit – ”Det åbne land”. Ændringerne 
fordeler sig på: 

1. Natur: ”Naturbeskyttelse” samt ”Lavbundsarealer og potentielle vådområder” 
2. Landskab: ”Skovrejsning” og ” Landskabelige, Kulturhistoriske og geologiske bevaringsværdier” 

1. Natur 
Naturbeskyttelsesinteresser i Lemvig Kommune beskrives i høj grad via Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er 
et sammenhængende naturnetværk, som alle kommuner bidrager til med udpegninger i deres kommuneplaner. 
Netværket omfatter eksisterende og potentielle naturområder og økologiske forbindelser. Grønt Danmarkskort er 
udarbejdet de seneste år og skal nu indarbejdes i kommuneplanen. Hovedvægten i Grønt Danmarkskort for Lemvig 
Kommune er på kyst- og vådområder samt langs de væsentligste vandløb. ’ 

Det tidligere afsnit ”Naturbeskyttelse” i Lemvig kommuneplan 2017-29 erstattes af to nye afsnit ”Grønt 
Danmarkskort” og ”Naturen”. Det tilbageværende afsnit ”Lavbundsarealer” genvedtages uforandret.  

2. Landskab 
Lemvig Kommunes hidtidige landskabsplanlægning blev udarbejdet som understøttelse for den hidtidige 
vindmølleplanlægning. Det har betydet, at Lemvig Kommunes særlige landskaber kun i mindre grad er berørt af store 
energianlæg med betydning for oplevelsen af landskabet.   

De hidtidige landskabelige bevaringsværdier er udpeget med ”bred pensel” uden særlige vurderinger af de enkelte 
landskabs særlige værdier. Der er derfor gennemført en landskabskarakteranalyse, som rummer en tydeliggørelse af 
landskabernes særlige værdier samt deres konkrete udbredelse. 

I det tidligere afsnit ” Landskabelige, Kulturhistoriske og geologiske bevaringsværdier”, revideres udpegningerne af 
de landskabelige bevaringsværdier. 

Den store variation i natur og landskab i Lemvig Kommune gør, at visse områder ikke egner sig til skov. Disse 
områder udpeges i kommuneplanen og rummer mulighed for at sikre landskab og f.eks. særlige vådområder fra 
skovbeplantninger. Omkring kommunens byer og i de mindre sårbare natur- og landskabsområder kan skovrejsning 
medvirke til øget naturoplevelse og skabe mulighed for, at de magreste agerjorde kan udnyttes.  

Det tidligere afsnit ”Skovrejsning”, revideres med henblik på at opdatere udpegninger af mulige områder til 
skovrejsning samt områder, der skal friholdes for skovrejsning. 
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Natur 
Lemvig Kommune skal i henhold til planloven udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Udpegningen 
skal omfatte naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser samt økologiske forbindelser, potentielle 
naturområder og potentielle økologiske forbindelser. 

Grønt Danmarkskort skal sikre en forstærket indsats for større og mere sammenhængende naturområder. Når Grønt 
Danmarkskort er færdigudpeget, skal kortet tjene som et strategisk planlægnings- og prioriteringsværktøj, der kan 
anvendes som grundlag for en prioritering af kommende naturindsatser. 

Afsnittet ”Grønt Danmarkskort ” overtager en række emner fra det hidtidige afsnit ”Naturbeskyttelse”. De 
resterende naturemner rummes i afsnittene ”Naturen” og ”Lavbundsarealer og potentielle vådområder”. 

Nyt afsnit: Grønt Danmarkskort 

Målsætning 
• At skabe sammenhæng mellem eksisterende naturområder inden for Kommunen og på tværs af 

kommunegrænserne. 

Grønt Danmarkskort skal udpeges for at skabe sammenhæng mellem naturarealer, der er adskilt af åbent land, 
bymæssig bebyggelse eller infrastruktur. Sammenhængende naturarealer giver bedre muligheder for at dyr og 
planter kan sprede sig mellem naturområder. Med Grønt Danmarkskort følges der op på EU’s mål om at standse 
tabet af biodiversitet i 2020    

Retningslinjer 
Det Grønne Danmarkskort skal sikre sammenhængende naturområder og muligheder for vandring og spredning af 
arter af vilde dyr og planter. I disse områder skal anden lovgivning administreres, så spredning af flora og fauna 
stimuleres. 

Særlige værdifulde naturområder 
Heri indgår Natura 2000 og særlig værdifuld natur udenfor Natura 2000-områderne. Naturprojekter, der beskyttet 
og udvider værdifulde naturområder i Kommunen, søges fremmet. 

Potentielle naturområder 
Er områder der områder, der vurderes at udgøre nye naturområder, der kan udvide eller skabe sammenhæng 
mellem eksisterende værdifulde naturområder, herunder i tilknytning til og mellem Natura 2000-områder. 
Naturprojekter, der binder naturområder sammen, søges fremmet. 

Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser 
Økologiske forbindelser er områder, der fungerer som spredningsveje i landskabet for vilde dyr og planter. For 
mange arter kan små naturområder fungere som trædesten fra ét stort naturområde og til ét andet og forhåbentlig 
sikre spredning og udveksling af tilstrækkelig med individer og gener til at fastholde god biodiversitet. Potentielle 
økologiske forbindelser er områder, der på sigt kan udvikle sig til en økologiske forbindelse.   
Områder med økologiske forbindelser søges friholdt mod indgreb i form af byvækst, veje og andre tekniske anlæg. 
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Kort til hovedstruktur og retningslinjer: 
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Nyt afsnit: Naturen 

Målsætning 
• At bevare og udvikle et højt naturindhold i Lemvig Kommune. 
• At realisere både vand- og naturhandleplanen 

Naturen er et vigtigt aktiv for Kommunen, når vi skal fastholde Kommunens borgere, tiltrække nye indbyggere og 
være et attraktivt besøgsmål for turister. Derfor skal vi værne om naturen og det åbne land. I kommuneplanen sker 
dette gennem en række udpegninger og retningslinjer, som beskytter natur og landskab. Biodiversitet i Danmark er 
fortsat i tilbagegang. Vi har derfor en vigtig opgave i at sikre og udvikle kvaliteten af den natur, vi har.  

Kommuneplanen er det administrative grundlag, der skal sikre balance mellem beskyttelse af natur og mulighed for 
udvikling af Kommunens kvaliteter som bosætningskommune.    

Vandhandleplan 2015-21 
Lemvig Kommune har udarbejdet en vandhandleplan for kommunens vandområder, på baggrund af de statslige 
vandplaner. I planen redegør Lemvig Kommune for de tiltag der skal gennemføres i perioden 2015-2021. 
I denne handleplan redegøres der nærmere for, hvordan vandplanenerne for vandområde nr. 1.2 Limfjorden og 
vandområde nr. 1.4 Nissum Fjord og deres indsatsprogrammer vil blive realiseret indenfor Lemvig kommunes 
geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet. 

Herefter tager nye vandhandleplaner over for perioden 2022-2027. 

Naturhandleplan 2016-21 
Lemvig Kommune har udarbejdet en naturhandleplan for 3 Natura 2000 områder, på baggrund af de statslige Natura 
2000 planer. I planerne redegør Lemvig Kommune for de tiltag, der skal gennemføres på arealer i perioden 2016-
2021. Herefter tager nye naturhandleplaner over for perioden 2022-2027. 

Lemvig Kommune lægger stor vægt på at bevare de mange forskellige naturtyper, og på at det samlede naturareal 
ikke formindskes.  

Retningslinjer 

Natura 2000 områder 
I disse områder (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder) må der ikke udlægges nye arealer til byzone eller 
sommerhusområder, eller planlægges nyanlæg eller væsentlige udvidelser af større anlæg. 

Der kan ikke gives tilladelser, dispensationer eller godkendelser, som kan forhindre at områdernes 
udpegningsgrundlag kan opnå en god bevaringsstatus. 

Der må kun gives tilladelser / dispensationer som ikke hindrer målopfyldelse for områdets Natura 2000 plan og som 
understøtter naturgrundlaget.  

Vandhandleplaner 
Det er Lemvig Kommunes ansvar at gennemføre de indsatser, der er beskrevet i Statens vandplaner. Det drejer sig 
bl.a. om at etablere særlige vådområder for at reducere fosfor- og kvælstoftilførslen til vandmiljøet, at fjerne 
spærringer i vandløb for at sikre fri passage for dyr og planter, genåbne rørlagte vandløbsstrækninger og restaurere 
vandløb med henblik på at forbedre vandløbets fysiske tilstand samt at forbedre spildevandsrensningen. 

Der må kun gives tilladelser / dispensationer som ikke hindrer målopfyldelse for Lemvig Kommunes vandhandleplan 
og spildevandsplan. 
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Særlig værdifulde naturområder  
Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser er, udover Natura 2000 områder, naturområder med højt 
naturindhold, beskyttet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven, og fredede naturområder, herunder klitfredede arealer. De 
skal bevares og forbedres som levesteder for det vilde plante- og dyreliv og med henblik på at bevare den biologiske 
mangfoldighed.  

Disse naturområder søges friholdt for indgreb i form af byvækst, veje, andre tekniske anlæg mv. og 
dispensationspraksis er meget restriktiv. 

Naturplejeindsats o. lign. vil blive målrettet Natura 2000 områderne samt øvrige naturområder, som på baggrund af 
Lemvig Kommunes naturkvalitetsvurdering, registreres som værende særligt biologisk værdifulde områder. 

Fredede naturområder 
I disse områder er målet, at områderne bevares i overensstemmelse med fredningen for området, herunder at et 
sjældent og alsidigt dyre-og planteliv bevares. Det sikres, at de fredede moser, enge strandenge, overdrev og heder 
plejes efter behov. 

Naturkvalitet 
Der udføres løbende besigtigelser og registreringer af naturkvaliteten i de beskyttede områder, som danner grundlag 
for afgørelser om tilladelser/dispensationer til aktiviteter i områderne eller aktiviteter, der kan påvirke 
naturområder.  

Potentiel natur 
I disse områder skal administration af andre lovområder holdes op imod mulighederne for, at området fremover kan 
blive et naturområde. 
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Kort til hovedstruktur og retningslinjer: 
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Genvedtaget afsnit: Lavbundsarealer og potentielle vådområder 

Målsætning 
• At sikre mulighederne for at genskabe våde enge omkring søer og vandløb 
• At sikre mulighederne for at genskabte vådområder bidrager til en bedre beskyttelse mod udledning af 

næringsstof til vandmiljøet og klimagasser til atmosfæren  
• At lavbundsarealerne bidrager til en sammenhæng imellem naturområderne  
• At sikre mulighederne for at anvende lavbundsarealerne, som bufferzoner i forhold til klimaforandringer og 

ændrede nedbørsmønstre 

Lavbundsarealerne er i forhold til planlægningen en særlig interessant arealtype. Lavbundsarealerne har ofte 
potentiale til at kunne udvikles til sammenhængende naturområder, og kan både i sig selv, men også som 
spredningskorridorer imellem andre natur− og landskabstyper, have stor værdi. Derudover kan lavbundsarealerne, 
hvis de anvendes fornuftigt, udgøre en vigtig bufferzone imellem dyrkningsjorderne og vandmiljøet, i det 
lavbundsarealerne, hvis de får lov at vende tilbage til deres oprindelige funktion, kan tilbageholde klimagasser og 
omsætte næringsstoffer. Endelig er planlægning af arealanvendelsen i lavbundsarealerne vigtig i forhold til at 
håndtere effekterne af klimaforandringer og ændrede nedbørsmønstre. 

Retningslinjer 
Der reserveres arealer til genopretning eller nyetablering af vådområder i udpegede lavbundsarealer. 
Lavbundsarealer og reservationer til potentielle vådområder fremgår af kort. 

De udpegede lavbundsarealer, som er potentielt egnede til at genetablere som vådområder, friholdes for bebyggelse 
m.v., der kan vanskeliggøre eller forhindre genetablering af vådområder. Indenfor de udpegede arealer, kan der 
således ikke gives tilladelse til byggeri og anlæg, som kan forhindre, at den naturlige hydrologi eller vandstand 
genskabes.  

  



11 
 

Kort til hovedstruktur og retningslinjer: 
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Udpegning af Grønt Danmarkskort (redegørelse) 
Lemvig Kommunes Grønne Danmarkskort viser et samlet naturnetværk i Lemvig Kommune. Det er blevet til i en 
dialog mellem Lemvig, Skive, Struer og Holstebro Kommune i et fælles Naturråd. Udgangspunktet for udpegningerne 
er Natura 2000-områderne på land og andre eksisterende naturområder, hvor biologisk mangfoldighed er størst. 
Ved sammenbindingen af de særligt værdifulde naturområder er der fortrinsvist medtaget ådale, lavbundsarealer, 
engarealer, dyrkningsusikre jorde, offentlige arealer, fredsskove, fredede områder og områder med høj score på 
biodiversitetskortet. Hvor det er muligt, søges udvidelse af kvælstoffølsom natur at ske væk fra store husdyrbrug. 
Ved udpegningen af Grønt Danmarkskort lægges der vægt på helhedstænkning og synergier i forhold til rekreative 
værdier, bosætning, turisme og landskabelige værdier. Nye spredningsveje tegnes som udgangspunkt bredt, således 
at der er flere muligheder for målopfyldelse ad frivillig vej.         

Grønt Danmarkskort er sammensat af temaerne ”særlig værdifulde naturområder”, ”potentielle naturområder”, 
”økologiske forbindelser” og ”potentielle økologiske forbindelser”.     
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Landskab 
Lemvig Kommune har et unikt landskab med meget tydelige spor fra istiden og det liv, der var fra da Danmark blev 
beboet. Og netop i det åbne land findes stadig store ressourcer for mennesker, dyr og planter.  

Landskabet rummer stor variation fra hav- og fjordkyster til hedeområder bl.a. tilplantet med plantageskov. Naturligt 
er der derfor også en variation i sårbarheden for landskaberne. Nogle steder kan få ændringer have stor betydning 
for både (oplevelsen af) landskabet og for naturkvaliteten. Her har vi en særlig opgave med at være meget forsigtige 
ved eller helt at undgå menneskeskabt udvikling. Andre steder er sårbarheden mindre og her kan der i højere grad 
rummes forandringer og udbygninger til gavn for lokale og turister. 

Afsnittet ” Landskabelige, kulturhistoriske og geologiske bevaringsværdier” revideres med baggrund i den 
udarbejdede landskabskarakteranalyse. Der foretages kun ændringer i udpegningen af landskabsværdier. 

Afsnittet ”Skovrejsning” tilpasses udpegningen af landskabsværdier og justeres efter hidtidig anvendt 
administrationspraksis. 

Revideret afsnit: Landskabelige, kulturhistoriske og geologiske 
bevaringsværdier 

Målsætning 
• At bevare og udvikle karakteristiske landskaber af høj kvalitet 
• At finde balance mellem at benytte og beskytte landskaberne 

I det åbne land udgør karakteristiske og oplevelsesrige landskaber af høj kvalitet de landskabelige landskabsværdier. 
Gennem planlægning sikres, at de værdifulde landskaber bevares og styrkes og at kysterne fortsat udgør en 
væsentlig natur- og landskabsressource. Det synliggøres hermed, at landskabsoplevelsen udgør en vigtig livskvalitet 
for mennesker over alt. 

Forenelige interesser 
Lemvig Kommune byder på en række spændende og varierede landskaber. I landskaberne skal en række til tider 
modstridende interesser forenes: Landbrug, naturbeskyttelse, drikkevand- og råstofindvinding, adgang til naturen 
samt dyrkelse af fritidsinteresser. 

De dyrkningsegnede dele af kommunen forbeholdes i videst mulig udstrækning jordbrugs- eller naturformål. Det 
åbne land friholdes som udgangspunkt for andet end samfundsmæssigt byggeri og anlæg, og byerne skal være klart 
afgrænsede således, at der fortsat sikres forskel på land og by. 

Flere typer af anlæg i landskaberne er midlertidige. For eksempel vindmøller, antenner og master, som, trods deres 
betydelige umiddelbare påvirkning af landskabet, nedrives efter en årrække. Visse erstattes med færre men højere 
elementer, andre pilles helt ud af landskabet. 

Terrænreguleringer i landskabet giver permanente forandringer, og disse skal kun gennemføres under hensyntagen 
til de landskabelige værdier. 

GeoPARK 
Lemvig Kommune arbejder i samarbejde med nabokommuner om at skabe en opmærksomhed omkring 
kommunernes særlige geologi. 

Den geologiske arv og de geologiske landskabsformer rundt om i verden er nøglen til livets oprindelse. Globalt set er 
der et stort behov for at formidle viden om og beskytte disse geologiske værdier. Dette kan gøres gennem etablering 
af geoparker, som internationalt kan optages i organiserede geoparknetværk. 
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Geopark-begrebet er nyt begreb i den danske naturformidlingsterminologi, og rangerer sammen med naturparker på 
et regionalt og lokalt niveau med udgangspunkt i lokal forankring. En geopark skal sidestilles med en regional 
naturpark, som ikke er underlagt en særlov eller modtager statslig medfinansiering i modsætning til for eks. de 
statslige udpegede og finansierede Nationalparker. 

Lemvig Kommunes særlige geologi 
Kronhede: Område, der viser landskabsudviklingen ved Hovedopholdslinien, med smeltevandsslette, dødispræget 
glaciallandskab og randmorænebakker. 

Lem Vig: Det havdækkede indløb til en af Danmarks mest iøjnefaldende tunneldale, der udmunder i Klosterheden 
ved Rom By. Gjellerodde på fjordens vestside ved udløbet til Limfjorden er et typeeksempel på et vinkelforland med 
en strandsø, Gjeller Sø. Ved Kabbel på østsiden af fjorden ses storslåede udskridninger i fedt ler fra slutningen af 
Elster Istid. 

Bovbjerg: Profilet er en 6 km lang kystklint. Profilet viser landskabets indre opbygning ved Hovedopholdslinien, med 
lag fra Elster, Saale og Weichel istiderne. Terrænet inde bag profilet viser den glaciale landskabsserie ved 
Hovedopholdslinien, med inderlavning, randmoræne, smeltevandsslette og bakkeø. 

Kystudviklingen foran Nissum Bredning er et storslået eksempel på bugtlukning foran et glaciallandskab. På grund af 
den massive materialetransport, der fra begge sider er rettet ind mod bredningen, er denne blevet lukket af 
tangerne ved Agger og Thyborøn. 

Tangerne fastholdes ved kystsikring og fodring og Thyborøn Kanal holdes kunstigt åben. Uden disse indgreb ville 
indsejlingen sandsynligvis være lukket. Det er således sandsynligt, at Limfjorden har været lukket mod vest fra 
Vikingetid og frem til 1825, hvor Agger Tange for første gang i nyere tid blev gennembrudt. 

Retningslinjer 

Kulturhistoriske bevaringsværdier 
I beskyttelsesområder omkring kirker må byggeri, tilplantning o.l. ikke skæmme kirker og deres omgivelser. De 
frivillige aftaler om beskyttelse af landsbykirkers omgivelser bør iagttages. 

Indenfor områder udpeget som særligt værdifulde kulturmiljøer skal inddragelse af areal til formål, der kan forringe 
de bærende kulturhistoriske værdier, så vidt muligt undgås. Nye anlæg og bebyggelse skal tilstræbes udformet og 
placeret således, at der ikke sker en forringelse af oplevelsen eller kvaliteten af de bærende kulturhistoriske værdier. 

I landskabet i øvrigt bør der inden påbegyndelse af byggeri, anlægsarbejder og andre ændringer foretages en 
konkret vurdering af, om indgrebet er i strid med hensynet til kulturhistoriske interesser. 

Kommunalbestyrelsen har udpeget alle de bygninger, som i Kommuneatlas Lemvig samt Saveregistrering for 
Langerhuse er registreret med en bevaringsværdi 1-4 som bevaringsværdige. 

Landskabelige bevaringsværdier 
Landskabelige værdier er primært de visuelle oplevelser, man kan få i landskabet. 

Landskabsoplevelsen kan være sammensat af forskellige landskabselementer; terræn, beplantning, farver, fysisk 
struktur og udsigter. Alle landskaber har egne karakteristika, men nogle skiller sig ud pga. et særligt karakteristisk 
udtryk.  

Områder med særlige landskabelige kendetegn eller værdier skal i videst mulig omfang beskyttes mod udvikling og 
forandring, der vil forringe områdets karakter. 
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Energianlæg i landskabet 
Der skal være mulighed for tiltag til fremme af lokal bæredygtighed med mulighed for vedvarende energianlæg som 
husstandsmøller på maksimalt 6 kW samt solcelleanlæg til den enkelte bolig. 

Mobildækning i landzone 
Der skal være mulighed for mobildækning overalt i Lemvig Kommune. Antenner skal placeres med størst mulig 
hensyn til landskabelige værdier. Jfr. Kommunens mastepolitik. 

Geologiske bevaringsværdier 
Byggeri og anlægsarbejder, tekniske anlæg, beplantning mv. som kan sløre landskabets dannelsesformer i områder 
af særlig geologisk interesse, skal så vidt muligt undgås eller indpasses i landskabet. 
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Kort til hovedstruktur og retningslinjer:  
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Revideret afsnit: Skovrejsning 

Målsætning 
• At lodsejere i højere grad gives mulighed for at dyrke skov 
• At nye skovarealer medvirker til at beskytte følsomme naturtyper og grundvandsressourcen 
• At der udpeges skovrejsningsområder i tilknytning til alle landsbyer, i en afstand som muliggør rekreativ 

anvendelse 
• At skovrejsning ses og bruges som en flersidig produktion, hvor både traditionel vedproduktion, 

grundvandsbeskyttelse, rekreativ værdi og energiproduktion tænkes sammen. 

I kommunens udpegning af mulige skovrejsningsarealer tages hensyn til udviklingsmulighederne for kommunens 
landbrug, og sikres en bedre sammenhæng mellem de forskellige typer af arealanvendelse. Samtidigt kan 
skovarealer udnyttes rentabelt i forhold til energiproduktion. 

Bynær skov 
Kommunens byer og landsbyer har kun i meget beskeden grad adgang til skovområder i umiddelbar nærhed. Nye 
områder med bynær skov vil derfor være et væsentligt og positivt element i kommunens satsning på højere kvalitet 
for nuværende og kommende borgere. I kommunens udpegning til bynær skov foreslås at udpege skovarealer ved 
stort set alle byer og landsbyer i en afstand af maksimalt 1 kilometer fra bygrænsen. 

Bynær skov giver desuden mulighed for også at planlægge for skovgrunde til bosætning. 

Retningslinjer 

Skovrejsning uønsket 
Der ønskes i udgangspunktetikke skov indenfor følgende områder: 

• På fortidsminder og indenfor beskyttelseslinjer til fortidsminder 
• Indenfor fredninger hvis dette strider imod fredningsbestemmelserne 
• I "landskabelige interesseområder" 
• Indenfor kirkebeskyttelseslinjer & aftalezoner til kirker 
• Omkring kulturmiljøer 
• Indenfor udpegede vindmølleområder 
• Indenfor åbeskyttelseslinjen 
• Indenfor byzoner og byudviklingsområder 
• I Natura2000 områder hvis disse er fuglebeskyttelsesområder 

Skovrejsning ønsket 
Der ønskes i udgangspunktet skov indenfor følgende områder: 

• 1000 m bufferzone omkring byerne 
• Nitratfølsomme områder i indsatsplanen for grundvand 
• Bufferzoner omkring kvælstoffølsom natur (naturbeskyttelse) 
• Eksisterende fredsskovsarealer 
• Som spredningskorridorer 

Anden skovrejsning 
Der er udpeget skovrejsningsområder og områder, hvor skovrejsning er uønsket. Dyrkning af pyntegrønt og 
juletræer er undtaget. 
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Kommunen kan i særlige tilfælde give tilladelse til tilplantning, hvor skovrejsning er uønsket, hvis tilplantningen ikke 
slører værdifulde landskabstræk og: 

• Området ikke er Ramsar-område, EF-Fuglebeskyttelsesområde eller EF-Habitatområde 
• Eventuelle råstoffer i regionale graveområder og råstofinteresseområder er udnyttede 
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Kort til hovedstruktur og retningslinjer: 
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Redegørelse for ændringer i udpegning af landskabsværdier og skovrejsning 
Der er for Lemvig Kommunes landskaber udarbejdet en analyse som i stor dybde vurderer kommunens landskaber. 

Landskabskarakteranalysen kan ses her: INDSÆT LINK 

Til udarbejdelse af retningslinjer og hovedstruktur er taget afsæt i ”Vejledning om landskabet i kommuneplanen” 
udgivet af Naturstyrelsen i 2008.  

Til definition af særlige værdifulde landskaber er anvendt en række udpegede arealer i landskabskarakteranalysen. 
Disse er: 

1. Alle kommunens særligt landskabeligt karakteristiske områder  
2. Alle områder med særlige visuelle oplevelsesmuligheder  
3. Alle kystforlande 

Samtidigt er det tilstræbt at opgradere mindre arealer mellem de værdifulde områder, som ligger tæt på hinanden fx 
langs Vestkysten. Derved kan der skabes større sammenhængende værdifulde landskabsområder. 

Eventuelle byområder der er omfattet af udpegning er medtaget for den visuelle sammenhængs skyld. Byer og 
landsbyer er ikke omfattet af landskabsudpegningerne, og der skal ikke nødvendigvis redegøres for landskab, ved 
nye aktiviteter her. 

Skovrejsning er revideret både hvad angår den ønskede og uønskede udpegning. Ændringerne er baseret på den 
reviderede udpegning af landskabsværdier samt overvejelser om konkrete projekter, kulturmiljøbeskyttelse og 
grundvandsbeskyttelse. 

Det forventes at den kommende klimaplan, vil rumme målsætninger for etablering af skov i Lemvig Kommune. I den 
nuværende udpegning til ønsket skovrejsning er der i alt ca. 6.000 ha som ikke i dag allerede er skov.  
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