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Proces for udarbejdelse af naturstrategi
Som led i forvaltningens forslag og budget for, hvordan en naturstrategi for
Køge Kommune kan udarbejdes og hvilke temaer, den bør indeholde, har
forvaltningen udarbejdet denne procesbeskrivelse, som skal føre til bredest
mulige opbakning og inddragelse af holdninger og forslag til strategien.

Miljøafdelingen

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge
www.koege.dk
Tlf. 56 67 67 67
Kontakt:

Kåre Schultz
Forvaltningen foreslår derfor, at interessenterne afgrænses ved så vidt
muligt at invitere alle de eksterne parter i det nu nedlagte Agenda 21-udvalg Tlf. +45 56 67 69 28
til at deltage i processen. Deres bidrag bliver at deltage i en kort workshop Mail miljoe@koege.dk
inden sommerferien og konsulentens udarbejdelse af selve strategien. Efter
sommerferien holdes en anden workshop, hvor udkastet til strategi drøftes
før politisk behandling.

Politisk behandling
Klima- og Planudvalget vedtager den 3. maj 2018, at Køge Kommune skal
udarbejde en naturstrategi.
Workshop 1
Agenda 21-udvalgets medlemskreds inden det blev nedlagt i 2016 inviteres
til en idéfase/høring på rådhuset onsdag den 16. eller torsdag den 17. maj
kl. 17:00-19:00 inkl. forfriskninger.
Udarbejdelse af udkast til naturstrategi
Når finansieringen er på plads, udarbejder konsulenten i løbet af sommeren
udkastet til naturstrategien for Køge Kommune.
Workshop 2
Ultimo august til september forelægges udkastet til naturstrategi samme
kreds som i maj, men eventuelle flere relevante parter kan godt deltage.
Politisk behandling
Naturstrategi med bemærkninger fra workshop 2 behandles i Klima- og
Planudvalget den 27. september 2018.
Bilag: Agenda 21-udvalgets seneste eksterne medlemmer (juni 2016)
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Bilag: Agenda 21-udvalgets seneste medlemmer (juni 2016):
Foreninger og organisationer:
Beboerforeningen Sankt Nikolaj Kvarter
Herfølge Borgerforening
Danmarks Naturfredningsforening – Køge
Dansk Cyklist Forbund – Køge
Vedvarende Energi Østsjælland
(Det Grønne Hus, eksisterer ikke længere)
Foreningen for Liberale Erhvervsdrivende i Køge
Friluftsrådet Køge
Danske Handicaporganisationer
Køge Almennyttige Boligselskab
Køge Delebil
Køge Sportsfiskerforening Dansk Ornitologisk Forening
Gefion
Sjællandske Familiebrug
Danmarks Jægerforbund
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