
Pressemeddelelse 

Klimamøde. 

Danmarks Naturfredningsforening i Lemvig afholder i samarbejde med Lemvig Kommune en stor 

informationsaften om Lemvig Kommune som klimakommune på Lemvig Gymnasium tirsdag den 

5.november kl. 19 – ca. 21.30. 

I maj måned var der stor omtale af at Lemvig Kommune var kommet med i gruppen af 20 

bannerførende klimakommuner under DK2020. Efter C40 klimatopmødet i København, kan vi nu 

få et indtryk af, hvordan arbejdet i Lemvig Kommune går med at udforme en samlet klimaplan for 

at leve op til Paris-erklæringen om at begrænse temperaturstigningen til 1,5-2 grader. Det er 

meningen, at de 20 kommuner skal være forbilleder for alle danske kommuner. Det hedder DK2020 

fordi det er året hvor en masterklimaplan skal ligge klar. 

Der bliver oplæg ved Claus Borg, Direktør for Teknik & Miljø, Steffen Damsgaard, formand for 

udvalget Teknik- og Miljø samt Bent Graversen, fra samme udvalg. Desuden Sonny Finn Jørgensen 

og medlemmer af DN-Lemvig. Aftenens dirigent er Kommunaldirektør Lars Keld Hansen. 

Vigtige emner i arbejdet og debatten er datagrundlaget, varmeforsyningsplanen, vores transport og 

udfordringerne i kommunens industrivirksomheder herunder landbruget. Er det bæredygtigt at fyre 

med flis og biogas? Skal områder i kommunen, der ikke kan dækkes af fjernvarmenettet, have 

varmepumper? Kan eller skal ældre huses energiforbrug bringes fra klasse F til A? Skal der satses 

på naturgenopretning af vandlidende markarealer og reduceret jordbehandling? Kan der avles mere 

på mindre markareal, hvis folk spiser mere plantekost, altså protein fra planter i stedet for kød? 

Kampen for at give naturen mere plads skulle gerne gå hånd i hånd med klimakampen.  

Der er bred politisk opbakning i Folketinget til at vi skal mindske mængden af drivhusgasser. Hvis 

vi skal nå målet, kræver det opfindsomhed og især beslutsomhed. Vi skal ruste os til at gøre op med 

gamle rutiner. 

Som evt. forberedelse til mødet kan man gå ind på følgende link:  lemvig.dn.dk hvor vi både 

fokuserer på de store emner, men hvor DN også opfordrer, til at man skal overveje en personlig 

indsats og lave sin egen klimaindsatsplan. 

DN-Lemvig regner med at kunne uddele Naturprisen 2019 ved arrangementets afslutning. Bagefter 

afholder foreningen årsmøde, hvor alle er velkomne. 

Samme aften, sted og tid kan man ligeledes opleve streaming af et aktuelt foredrag fra Århus 

Universitet med titlen ”Mennesker i klimaets brændpunkter”, så Lemvig Gymnasium er centrum for 

den aktuelle debat om klimaspørgsmål. 


