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Bilag 10.1 
 
MFU oplæg om Klimakommuner 
28.01.2021/hjs 
 
HB har bedt MFU om at bidrage til afklaring af hvordan vi udvikler en ny generation 
af klimakommuner. Forneden gengives MFUs overvejelser herom (afsnit 1 til 3 om 
Realdanias klimakommuner, om DNs rolle og muligheder og om hvordan vi følger 
op), suppleret med et forslag til en bredere analyse af synergi i indsatsen for hhv. 
klima og biodiversitet mv. (afsnit 4). Sekretariatet har været med i arbejdet.   
 
1. Realdanias klimakommuneprojekt DK-2020 
 
En ny genration af ”klimakommuner” er allerede ved at blive udviklet i regi af 
Realdania, der med et tocifret millionbeløb årligt finansierer et projekt med KL og 
regionerne, DK-2020, der skal ende op med at samtlige kommuner vedtager 
klimaplaner. Indtil videre er 66 kommuner med. Concito er fagligt sekretariat 
suppleret med Gate 21 (Partnerskab for grøn omstilling mellem kommuner, 
virksomheder og vidensinstitutioner) og med bistand fra regionerne. DN 
(sekretariatet) har været og er i dialog med, men ikke med i projektet.  
 
Projektet omfatter al udslip i kommunerne og ikke kun, som i DNs 
klimakommunekoncept, udslip der skyldes kommunens egne aktiviteter. Concito har 
som led i projektet på basis af dokumentanalyser og spørgeskemaundersøgelser 
kortlagt kommunernes samlede strategiske arbejde med CO2 og andre 
drivhusgasser. Desuden kortlægges udfordringer, scenarier og reduktionsstier samt 
risikovurdering ift klimaforandringer. 
  
DK-2020 opererer med både langsigtede mål og delmål, forpligtende partnerskaber 
og samarbejder. Og det skal formulere konkrete prioriterede klimatiltag og anvise 
monitering og evaluering. Men Kommunerne er forskellige og der er en vis frihed 
både med hensyn til metoder, målsætninger og indsatser. Den enkelte kommune vil 
således i vidt omfang selv være ansvarlig for hvordan rammerne omsættes til 
konkret handling.  
 
Der er ikke fra statslig side taget stilling til hvor stor en del af 70% målsætningen i 
2030 der kan/skal bæres af kommunerne. Og det er ikke på forhånd givet, at 
kommunernes konkrete opfølgning af planerne giver de forventede resultater. Men 
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intentionen med DK-2020 er at skabe rammer for at kommunerne under et i videst 
muligt omfang kan understøtte de nationale klimamål.  
 
2. DNs rolle og muligheder 
 
DNs klimakommuner har været en succes, men vi hverken kan eller bør konkurrere 
med det nye ressourcestærke projekt. Enkelte kommuner har således allerede 
meldt fra som DN klimakommune til fordel for det nye projekt (selv om der også er 
enkelte nytilkomne i DN-regi som fx Langeland).  
 
Spørgsmålet er herefter hvilken rolle DN i fremtiden kan spille – og profilere sig på – 
i forhold til kommunernes klimaindsats.  
 
DNs koncept (og styrke) på klimaområdet generelt er bl.a. at tiltag for 
klimareduktioner og klimatilpasning tænkes sammen med tiltag for biodiversitet og 
arealanvendelse. Det gælder også så vidt muligt på kommunalt niveau og man 
kunne tænke sig et samspil med naturkommunearbejdet. Kommunerne kan dog kun 
i begrænset omfang fastlægge arealanvendelse og ideen med naturkommunerne er 
mere at opbygge en bedre tilstand nede fra end ved overordnede mål og planer. 
Men det kan i hvert fald undersøges på hvilken måde DN kan inspirere DK-2020 til at 
der også inddrages relationer til biodiversitet og natur.  
 
DN har sin styrke i det lokale engagement. Det er omvendt måske en svaghed, at 
DK-2020 overlader det til de enkelte kommuner at involvere borgerne. Der synes fx 
ikke at være noget direkte samspil mellem DK-2020 og initiativet/netværket ”Broen 
til fremtiden”, der i 2019 blev oprettet i fællesskab mellem fagbevægelsen og 
grønne organisationer med det formål at fremme folkeligt engagement og medspil i 
klimaindsatsen, bl.a. ved lokale klimaborgerting. DN er med i dette netværk men 
ikke i styregruppen, som består af repræsentanter for FOA, Magisterforeningen, 
Greenpeace og IDA.  DN har til gengæld engagerede lokalafdelinger og kampagner 
rettet mod borgere og virksomheder, som fx klimaklog-kampagnen. Og DN har 
dermed et godt udgangspunkt for at samarbejde med Broen til fremtiden og andre 
klimagrupperinger om at få involverer befolkningen i udviklingen og 
implementeringen af klimaplanerne. 
 
Et selvstændigt spørgsmål er, hvordan det op til Kommunevalget 2021 bedst kan 
markeres, at en konkret, hurtig og effektiv indsats på klimaområdet er nødvendig 
også på kommunalt niveau. KL forventer (iflg sin klimadirektør citeret i Altinget) at 
klima bliver en stor sag. Men med KLs og regionernes deltagelse i DK-2020 vil man 
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nok hellere henholde sig til det igangværende arbejde end frit at diskutere politiske 
visioner og muligheder. Kommunerne skal – som staten - holdes fast på, at det 
haster. Ikke mindst i de kommuner, der halter bagefter og således ikke er med i 
første runde af DK-2020.  
 
3. Hvordan kan vi følge op 
 
Samlet set indebærer ovenstående, at DN aktivt bakker op om DK-2020 og så at sige 
overgiver brandet ”klimakommune” til det nye projekt. Det forudsætter naturligvis 
at DNs arbejde anerkendes som pionerindsats og at DNs styrkepositioner på 
sammenhængende problemstillinger om natur og klima og om involvering af 
virksomheder og borgere inddrages. De nærmere rammer for samspillet mellem DK-
2020 og DN må aftales nærmere.  
 
Det nuværende Klimakommunekoncept og klimakommune+ udfases i takt med at 
den nye generation af klimakommuner i DK-2020 regi etableres. DN foretager en 
samlet evaluering af sit klimakommunearbejde, der offentliggøres og kan bruges af 
DK-2020. Selve udfasningen må tilrettelægges nærmere.   
 
Samtidig må lokalafdelingerne aktiveres så de sammen med andre grønne aktører 
kan sikre, at det lokale klimaarbejde forankres i befolkningen. Gode erfaringer fra 
afdelingerne skal kortlægges, og gode initiativer skal deles og inspirere på tværs af 
afdelinger. Et eksempel er vedlagte initiativ fra lokalafdelingen i Lemvig. Et andet 
eksempel er aktiviteterne med klimauger mv i Rebild.  
 
Der kan i løbet af sommeren arrangeres et seminar el.lign. herom, som også andre 
folkelige grupperinger kan være med i.  
 
Og så bør klima indgå som væsentlig del af DNs kampagner i forbindelse med 
kommunevalget til efteråret.  
 
Indsatsen bør baseres på  

- en analyse, finansieret af analysepuljen, der identificerer et antal 
performance-parametre og på den baggrund rater kommunernes 
klimaindsats, Concitos tidligere nævnte kortlægning kan indgå,  

- formulering af konkrete ønsker fra DN til kommunernes klimapolitiske indsats, 
som kandidaterne kan forholde sig til og gerne inspireres af, og  
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- inddragelse af lokalafdelingerne i ovenstående og mobilisering på tværs af 
afdelingerne.  

DN kan bl.a. være med til at markere den (kommunale) klimapolitiske dagsorden 
allerede på Klimafolkemødet i Middelfart i september. 
 
4. Forslag om bredere analyse 
 
HBs opdrag til MFU går kun på en mulig videreudvikling af klimakommunerne. Den 
samlede klimaindsats er naturligvis langt bredere og DN har som landets største 
grønne organisation en særlig forpligtelse til strategisk og fagligt at arbejde med 
sammenhængen og synergien mellem natur, miljø og klima. MFU foreslår derfor, at 
arbejdet hermed styrkes og systematiseres. Derfor foreslås at der gennemføres et 
projekt med ekstern bistand finansieret af analysepuljen, der skal udrede   

- retlige og faktiske muligheder på centralt og decentralt niveau for at opnå 
synergi mellem indsats for hhv. klima og biodiversitet/arealanvendelse/natur, 
dels i relation til udslipsbegrænsning/optagelse, dels i relation til 
klimatilpasning  

- hvordan disse muligheder rent faktisk udnyttes og hvilke barrierer der står i    
vejen   

- hvilke virkemidler der konkret er tjenlige for at komme videre. 

Projektet styres af en ad hoc styringsgruppe med repræsentanter fra de faglige 
udvalg suppleret af særligt kyndige herunder evt. fra klimanetværket og sekr
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Danmarks Naturfredningsforenings afdeling for  
Lemvig Kommune 
 
 

 
 

 

 

                                                                                       

Klim aakt iviteter  som  lokale ak t iviteter, der sæ t ter  fokus på hvordan m an som  

borger i Lem vig Kom m une kan gøre noget . 

 

DN Lemvig har på sit bestyrelsesmøde d. 20. januar besluttet, at ville tage initiativ til 
sådanne aktiviteter i 2021. 
 
* Forslag t il en init iat ivgruppe: 

-DN Lemvig: John Clausen og Ivan Møller 
-Klimatoriet f.eks. Gert Astrup-Jepsen 
-Eventchef Mai Lindgaard 
-Frivilligcenter v. Jørgen Krogh 
-Lemvig Gymnasium v. Klimaudvalget 
-Repr. for de lokale politiske partier ? 
-?? 
 
* Hvordan sikrer  vi at  inddrage sogne-  og borgerforeninger sam t  evt . grund-

ejerforeningerne ? 

 
* Allerede større planlagte akt iviteter  i Lem vig Kom m une: 

-Uge 21 Regional Maduge 
-Uge 22 5.+6. juni Lemvig Dyrskue 
-Uge 33 Klimamødets afløste punkter fra august 20 (18. + 20. august) 
-Uge 36 10.- 12 sept. Krabbefestival. 
 
*Skal vi satse på at have klimaaktiviteter kun i forbindelse med andre planlagte 
kommuneevents ? 
-eller samle dem i en ny eventklimauge ? 
-eller både og ? 
 
*Forslag t il k lim aakt iviteter  ( ikke prioriteret ) : 

-Oprettelse af en ”Repaircafe” ( åben hver 14. dag ? og hvor ?) 
-Genoptagelse af vores loppemarkeder på havnen og mere fokus på vores mange 
genbrugsbutikker. 
-Klimavenlig mad (de nye kostråd) vores mange spisesteder inddrages ? 
-Deleøkonomi (behøver vi f.eks. alle at eje en komplet værktøjssamling eller en bil 
((jeg m,ener at man f.eks. i Tim har en sognedelebil?)) grundejerforeningerne og 
sogne- og borgerforeningerne inddrages ? 
-Kommunens nye klimastrategi iht. DK2020 (offentliggøres snart) 
-Besøg/åbent hus på vores mange energianlæg 
-Energirenovering af vores mange boliger (fremvisning af gode eksempler ? (YouTu-
be-film ?) 
-Udskiftning af olie- og evt. et ældre pillefyr med en varmepumpe – hvad ? - skal jeg 
købe, lease eller på abonnement ? 
-Nordea/Better Home oplæg i Klimatoriet 
-Hvordan løser vores mange landbrug den kommende klimatilpasning ? Åbent hus på  
Gårde, der er langt fremme ?  
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-Hvordan løser vores større virksomheder klimaudfordringen 2030 med 70% 
reduktionen ? Foredrag- åbent hus besøg eller ? 
-naturtilpasningsprojekter der bl.a. har fokus på klimareduktioner bl.a. Sødalen (hvis 
man har været forbi i disse uger kan man se hvor meget vand der forsinkes før 
Lemvig sø ? 
-Besøg og præsentation af en kommende Klimapark Nees med naturgenopretning. 
-Hvordan har man ved oprettelsen af ”Harboøreland” sikret sig imod havstigninger ? 
-Vi er stolte af vores mur rundt om Lemvig Havn – men er det nok ? 
-Invitation til de lokale bilforhandlere for at præsentere deres nye el-biler og 
hvordan får jeg sat en elladeboks op ? 
-hvad er kommunens strategi for opsætning af ladestandere i hele kommunen – kan 
sogne- og borgerforeningerne være med her ? 
-Fokus på vores off. transport (el-busser fra Midttrafik, kommunalt udbud m.m.) 
-Præsentation af vores separerede kloaksystem – men kan vi gøre det bedre 
omkring vores private huse/ejendomme med f.eks. nedsivning af overfladevand ? 
-Skal vi have Power to X-anlæg i Lemvig Kommune og hvor skal de ligge ? 
 

 
 
 
 
 


