Nyt om projekt

Naturpark Nissum Fjord
Kære lodsejere ved Nissum Fjord

Holstebro og Lemvig Kommuner ønsker at understøtte en positiv udvikling af natur,
kultur og erhverv rundt om Nissum Fjord. Vi ønsker et sundt og økonomisk bæredygtigt landbrugserhverv som fundament for bosætning rundt om fjorden. Vi ønsker
samtidig, at skærpe den lokale stolthed over at være bosat i det naturskønne fjordområde med den righoldige kulturhistorie og med de uendelige muligheder for udfoldelse i det fri.
Holstebro og Lemvig Kommuner tror på, at en mærkning af Nissum Fjord og opland
som Naturpark kan være med til at indfri vores ønsker. Ønsker, som vi håber på,
deles af alle jer lodsejere ved fjorden.
Med ønsket om jeres opbakning til det fortsatte arbejde for Naturpark Nissum Fjord
– god læselyst!

Med venlig hilsen - Karsten Filsø og Jørgen Nørby

Nissum Fjord Netværket har siden 2006 arbejdet
med at skabe offentlig adgang til Nissum Fjord og
dens omgivelser. Foreningen arbejder også med
at fremme kultur, turisme og erhvervsliv rundt om
fjorden.
Holstebro og Lemvig Kommuner har siden foreningens dannelse bakket op om det frivillige
arbejde i Nissum Fjord Netværket. Vi tror på, at
netværkets aktiviteter kan være med til at skabe
liv, aktivitet og lokal stolthed i et område, som er
udfordret af affolkning og et landbrugserhverv
under pres.
I 2013 startede Friluftsrådet mærkningsordningen
Danske Naturparker. En mærkning som Naturpark er et kvalitetsstempel for et naturområde
svarende til, hvad Blå Flag er for en badestrand.
Mærkningen sætter fokus på områder med natur
af særlig betydning, hvor der er gode muligheder
for friluftsliv og natur- og kulturoplevelser.

Aktuelt er Nissum Fjord Netværket meget optaget
af, at Nissum Fjord og opland opnår mærkning
som Naturpark. Holstebro og Lemvig Kommuner
støtter dette arbejde, da vi ser et stort potentiale i
mærkningen som løftestang for alt fra bæredygtig
turisme til produktudvikling og -branding. Det er
kommunerne som formelt skal ansøge friluftsrådet om, at Nissum Fjord og et afgrænset opland
hertil kan blive udpeget som Naturpark.
Friluftsrådet stiller en række krav til en Naturpark.
Langt hovedparten af disse krav lever området ved
Nissum Fjord allerede op til i dag. Det skyldes bl.a.,
at Nissum Fjord Netværket i mere end 10 år gennem fondsansøgninger, frivilligt arbejde og frivillige
aftaler med lodsejere har etableret aktiviteter,
formidling, stisystemer og tilknyttede anlæg rundt
om fjorden. Anlæggene omfatter broer, shelters,
infotavler mv.

Da vi således allerede i dag har et stærkt
frivilligt netværk og en solid infrastruktur
rundt om fjorden, har Holstebro og Lemvig
Kommuner optimale betingelser for at søge
Friluftsrådet om mærkning som Naturpark.
Mærkningen skal bruges til skabe opmærksomhed om området samt bedre adgang til
finansiering af lokale aktiviteter og projekter, som et enigt Naturparkråd kan bakke
op om. Naturparkrådet er sammensat af
både benyttere og beskyttere af fjorden og
oplandet, hvorved både erhvervs- og naturinteresser varetages.

Forslag til afgrænsning
af Naturpark Nissum Fjord:

Det er vigtigt at pointere, at Naturparken
bygger på frivillighed. Det er altid tilladt
at sige ”nej”, hvis man som lodsejer ikke
ønsker at lægge grund til anlæg eller aktiviteter.
”Holstebro-Struer Landboforening ser et
stort potentiale i branding af lokalt producerede fødevarer, eksempelvis som Naturpark-produkter. Det kan understøtte både
det samlede landbrugserhverv og udviklingen af gårdbutikker i området”, udtaler
formand Kristian Gade.
”Vi har fået en garanti for, at en Naturpark
ikke vil pålægge landbrugserhvervet begrænsninger. Tværtimod giver Naturparken
mulighed for med stolthed at vise landbrugserhvervet frem, fortælle landbrugets
historie i området og markedsføre vores
sunde, danske produkter”, udtaler formand
for Lemvigegnens Landboforening Bent
Graversen.
I samarbejde med Nissum Fjord Netværket har Holstebro og Lemvig Kommuner
afholdt en række borgermøder om Naturparkprojektet. I næste fase vil politikerne i
de to kommuner tage stilling til, om vi skal
ansøge Friluftsrådet om mærkning som
Naturpark i perioden 2018-22. En eventuel
beslutning om at arbejde for mærkning som
Naturpark vil blive sendt i høring i begge
kommuner på hjemmesider og i den lokale
presse i løbet af 2017.

Vil du vide mere:

Friluftsrådet: www.danskenaturparker.dk ,
Nissum Fjord Netværket: www.nissumfjord.dk,
Lemvig Kommune: Thomas Damgaard, Tlf. 96 63 14 14,
thomas.damgaard@lemvig.dk
Holstebro Kommune: Keld Jessen, Tlf. 96 11 78 13,
keld.jessen@holstebro.dk

