
Bynatur
Byrådet vil gøre vand til en ressource og skabe mere 
plads til og udvikle natur og grønne bånd i byerne.

Målsætninger
• Vi vil have natur af høj kvalitet i og nær byerne 

med en høj grad af naturlighed og artsrigdom. 
• Vi får mere vand i byerne. Det vil vi udnytte til at 

skabe små vådområder og åbne vandløb.
• Vi vil udbygge vores grønne kiler med natur og 

rekreativ adgang fra byerne til det åbne land.
• Vi vil give borgere og gæster mest mulig glæde 

af vores bynatur gennem formidling, undervisning 
og muligheder for leg, bevægelse og rekreative 
aktiviteter.

Blå natur
Byrådet vil supplere de statslige planer for rent vand-
miljø med flere indsatser i havet og vandløbene samt i 
de mindre søer og vandhuller for at højne biodiversite-
ten og styrke den blå naturs rekreative muligheder.

Målsætninger
• Vi vil sikre et rent vandmiljø og en god tilstand  

i vores kystvande, søer og vandløb.
• Vi vil sikre, at der er naturlig hydrologi i de natur-

lige vandløb i sammenhæng med ådalenes øvrige 
natur og grundvand og gode livsbetingelser for 
planter og dyr i og omkring vandløbene.

• Vi vil sikre vilde, sunde og selvreproducerende 
fiskebestande i vores vandløb.

• Vi vil sikre biologiske netværk af vandhuller med en 
god vandkvalitet og stor artsrigdom.

• Vi vil udbygge borgernes adgang til kysten, på 
steder som danner ramme omkring friluftsliv ved 
kysten og på vandet i respekt for naturværdierne.

• Understøtte udviklingen af rum til bevægelse og 
rekreative aktiviteter på Svendborg Havn.

Naturpleje
Byrådet vil bevare og forbedre kommunens værdi- 
fulde naturområder og sikre et rigt plante- og dyreliv. 
Byrådet ønsker også, at naturområderne har stor  
oplevelsesværdi og bruges til forskellige aktiviteter, 
der er afstemt efter områdernes sårbarhed og hensyn 
til lokalområdet. Byrådet vil beskytte de særlige om- 
råder, hvor naturen er sårbar eller tilbyder plads til ro  
og eftertænksomhed.

Målsætninger
• Der skal fortsat være naturområder af høj kvalitet 

i Svendborg Kommune med en høj grad af naturlig-
hed og artsrigdom.

• Vi vil sikre god kontinuerlig naturpleje på et  
opdateret vidensgrundlag.

• Naturområderne skal være til glæde for borgere  
og gæster, hvor det kan ske på en bæredygtig 
måde, så naturværdierne ikke forringes.

Biodiversitet  
og sammenhængende natur
Byrådet vil øge biodiversiteten og naturarealet i 
Svendborg Kommune samt skabe mere sammen- 
hængende natur.

Målsætninger
• Vi vil sikre levedygtige bestande af kommunens 

truede, sjældne eller på anden måde særlige arter 
ved at skabe flere og bedre levesteder for dem.

• Vi vil skabe større sammenhængende natur- 
områder og spredningsveje for dyr og planter, 
primært inden for Grønt Danmarkskort.

• At borgerne tager aktivt del i naturforbedringer.

Skove
Byrådet vil styrke biodiversiteten i skovene og etab-
lere ny biodiversitetsskov i synergi med friluftsliv, 
grundvandsbeskyttelse og CO2-lagring.

Målsætninger
• Der skal være mere skov i Svendborg Kommune.
• At skovene rummer et biologisk netværk af  

områder med høj biodiversitet.
• At sikre borgernes adgang til skovene.
• At udvide borgernes muligheder for at bruge  

skoven til bevægelse og rekreative aktiviteter. 
• At skovene bidrager til CO2-lagring og  

grundvandsbeskyttelse. 

Friluftsliv
Byrådet vil udvikle friluftslivets muligheder på et bæ-
redygtigt grundlag i forhold til naturen. Vi vil sikre høj 
kvalitet i oplevelser og rammer for friluftsaktiviteter. 
Derudover vil vi udbygge naturens bevægelsesrum og 
skabe nye attraktive tilbud og sammenhængende sti-
forbindelser så alle får de bedste rammer for at dyrke 
idræt og bevægelse i det fri.

Målsætninger
•  Udvikling af friluftslivet skal ske på et bæredyg-

tigt grundlag i forhold til naturen og den lokale 
befolkning. 

• Vi vil inspirere til mere idræt og bevægelse i natu-
ren, også i sammenhæng med indendørs idrætter.

• Vi vil understøtte og fremme det aktive og sunde 
liv ved at sikre og udbygge adgang til naturen og 
til kysten samt ved at etablere opholdsmuligheder 
og støttepunkter med forskellige faciliteter. 

• Der skal være høj kvalitet i oplevelser og aktivitet. 
Vi vil søge at skabe plads til de mange forskellige 
friluftsinteresser i respekt for hinanden og bevare 
områder med fokus på naturoplevelser, og hvor 
man kan finde stilhed og ro.  

• Vi har opmærksomhed på forskellige borgeres 
forskellige behov; børn, unge og ældre og vi vil 
udbygge handicapfaciliteter på udvalgte besøgs-
steder/naturlokaliteter.

Formidling
Byrådet vil styrke formidlingen af naturen og de mulig- 
heder, som naturen giver for oplevelser, friluftsliv og 
bevægelse. 

Målsætninger
• Vi vil inspirere flere borgere til at dyrke motion og 

bevægelse i det fri. 
• Vi vil formidle vores naturområder til en bred 

målgruppe i alle aldre - de særlige naturoplevelser 
(besøgsområder) og den sårbare natur, som vi skal 
passe på. 


