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Høringssvar vedr. forslaget til kommuneplanstrategi 
Danmarks Naturfredningsforening har med interesse studeret Guldborgssund Kommunes Forslag til 
kommuneplanstrategi (inkl. de tilhørende udvalgsstrategier) for perioden 2015 – 2027. Det giver os 
anledning til disse kommentarer. 
 
Generelt 

Det er vores opfattelse, at forudsætningen for en sund udvikling af erhverv, bosætning, hverdagsliv 
og kultur må være en rig natur og en god miljøtilstand.  
Derfor mener vi, at det ville være rigtigst, at der blev tilføjet en sjette målsætning: ”Natur og 
bæredygtighed” med indsatser for at skabe udvikling af naturen, øget turisme og lokalt erhvervsliv 
– ikke mindst i lyset af de øgede krav til os, som stilles af klimaforværringen og -tilpasningen, 
lovgivninger og forarmelse af naturindholdet. Som indhold i målsætningen kunne bl. a. anvendes 
elementer, som vi anfører nedenfor under ”Specifikt”. 
Kan det ikke nyde fremme, anses det for helt nødvendigt, at bevaring og forbedring af natur og 
miljø på forskellig vis indgår på tværs i alle de fem målsætninger i planstrategien. Vi stiller 
nedenfor nogle forslag herom. 
 
Specifikt 

Vedr. Trivsel i sunde rammer 
Det bør nævnes, at det er væsentligt for borgernes mentale sundhed, at der i kommunen er en 
spændende og mangfoldig natur, både tæt på bopæl/arbejdsssted og på ture ude i landskabet. 
Ligeledes er det vigtigt for sundheden, at drikkevandet er rent, og leve- og arbejdsmiljøet er uden 
forurening og støj. 
 
Vedr. Familieliv i balance 
”Det gode hverdagsliv”. Når det drejer sig om skabe attraktive rammer og gode familie- og 
fritidsbetingelser, bør der tilføjes en fjerde komponent, som vi også vil kæmpe for: en rig og 
mangfoldig natur.  
 
Vedr. Udvikling i alle aldre 
”Dannelse”.  Her nævnes flere vigtige sider af skabelsen af livsduelighed. Vi er enige heri, men der 
mangler selvsagt, at mennesket også dannes ved oplevelser i naturen og ved arbejde for dens 
bevarelse, ligesom naturen et vigtigt læringsrum for børn og unge. 
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Vedr. Erhvervsliv i vækst 
Vi opfatter det som en bestemmende faktor for en positiv udvikling af bosætning, turisme og for 
mange brancher, at kommunen sammen med borgere og erhvervsliv sikrer en mangfoldig flora og 
fauna ved pleje og genopretning af naturområder og vandområder. Det bør anføres. 
 
Vi foreslår også nævnt:  

- En udvikling af sektoren for vedvarende energi i samarbejde med Lolland Kommune. 

- Mulighederne for iværksættere i landdistrikterne inden for fødevareforædling, økologisk 

jordbrug, gårdbutikker, natur- og håndværksprodukter m. v. 

- Udvikling af genbrug/cirkulær økonomi i kommunen -  i samvirke med REFA. 

 
 
Med venlig hilsen 

 
 
 
 

 


