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Efter en hel fantastisk sensommer, med flere gode solskinsdage og succesrige arrangementer i DN regi, får du her en nyhedsmail med 
fokus på vores Årsmøde og fire meget spændende klimaforedrag i samarbejde med Holstebro Kommune. 

Ved Årsmødet står vi ikke og mangler nogen til at stille op til bestyrelsen. Så du kan roligt komme og høre om NaturTjek Appèn og 
blive inspireret til at bruge den og finde dyr og planter, når du er ude i naturen. Læs mere nedenfor. 

Men har du lyst til at snuse til det aktive liv i DN Holstebro, kan vi altid bruge endnu flere suppleanter, eller du kan deltage i en af 
vore lokalgrupper. 

Du kan se billeder og tekst fra vores seneste arrangementer mm. på vores hjemmeside.

Årsmøde d. 5 november
Danmarks Naturfredningsforening er i fuld gang med at få danskerne med på en folkesag, hvor det 
handler om at registrere dyr og planter. Men vi skal have endnu flere i gang - også i Holstebro 
Kommune.

Registreringen foregår med en NaturTjek App, som er gratis at få på sin smartphone mobil. 
Den er også forholdsvis simpel at anvende.

Vi har fået projektleder Simon Krøs fra hovedkontoret til at komme til Holstebro og fortælle om 
projektet og også medvirke til at gøre det håndgribeligt for dig og mig. 

Arrangementet foregår torsdag d. 5. november i Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade nr.
13 kl. 19-21.00.

Alle er meget velkomne, så tag andre naturinteresserede med. DN Holstebro er vært ved øl/vand og 
kaffe og kage. Efter kaffen og Simons oplæg afholdes selve årsmødet.

Se pressemeddelelsen om foredragsaften og årsmøde her.

Første foredrag om klima: den 3. november
KLIMA, FØDEVARER OG KOSTPYRAMIDEN

Foredrag ved Jørgen Eivind Olesen, professor, dept. of Agroecology, Aarhus Universitet.

Vores klode er presset af en voksende og stadigt rigere befolkning. Problemerne er i stort omfang 
knyttet til forsyningen med fødevarer og energi og har massive negative konsekvenser for de 
naturlige økosystemer. 

En rig befolkning har et betydeligt højere klimaaftryk end en fattig befolkning, og en stor del af 
dette er knyttet til vores forbrug og valg af fødevarer. 

En radikal omlægning af vores kost kan blive nødvendig for at løse klimaproblemet, men det kan 
også have store sundhedsmæssige problemer.

Arrangeret i samarbejde med Holstebro Kommune. Alle er velkomne.
Se tid og sted her.

Andet foredrag om klima: den 10. november
ARKTISK BIODIVERSITET UNDER KLIMAÆNDRINGER

Foredrag ved Mads Cedergreen Forchhammer, professor, Statens Naturhistoriske Museum, 
Københavns Universitet.

Over de senere år er interessen vendt mod Arktis. Den hastigt smeltende havis har uventet åbnet for 
krydsende skibstransporter. Den arktiske biodiversitet, unikke planter og dyr på land og i vand vil 
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altså ikke kun stå over for markante klimaændringer, men også en øget påvirkning fra mennesket.

Hvordan har den arktiske biodiversitet det nu? Med udgangspunkt i den nyligt publicerede "Arctic 
Biodiversity Assessment" vil der blive præsenteret en række eksempler på den nuværende 
biologiske mangfoldighed i et af Jordens (tidligere) mest isolerede områder: Arktis.

Arrangeret i samarbejde med Holstebro Kommune. Alle er velkomne.
Se tid og sted her.

Tredje foredrag om klima: den 17. november
GÅR JORDEN UNDER? OM NATURLIGE OG MENNESKESKABTE 
KLIMAFORANDRINGER I FORTID OG NUTID.

Foredrag ved Marit-Solveig Seidenkrantz, professor ved Institut for Geoscience, Aarhus Universitet.

Foredraget vil fokusere på de vigtigste mekanismer, der påvirker Jordens klima. Der vil specielt 
være fokus på det historiske perspektiv fra Jordens dannelse indtil moderne tid, men også klimaet i 
det 20ende århundrede vil blive diskuteret.

Arrangeret i samarbejde med Holstebro Kommune. Alle er velkomne.

Se tid og sted her.

Fjerde foredrag om klima: den 24. november

KLIMAPROBLEMATIKKEN SOM ETISK UDFORDRING

Foredrag ved Morten Dige, lektor i anvendt etik, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Det er oplagt, at klimaproblematikken rejser etiske spørgsmål. Det er tydeligt, at de negative 
(potentielt katastrofale) konsekvenser rammer skævt og især vil ramme sagesløse mennesker i 
nutiden, som selv bidrager meget lidt til den globale opvarmning og fremtidige generationer, som er 
helt uden indflydelse mens tid er. 

Ansvaret er først og fremmest et moralsk ansvar, fordi det jo ikke er ulovligt hverken at tage på 
flyrejser, at spise oksekød eller bruge kul til opvarmning. 

Men hvem bærer ansvaret, og hvad kan der moralsk kræves af os for at løfte ansvaret? Hvordan skal
byrderne fordeles? Hvor stor en del kan og bør løftes på frivillig, individuel basis? Hvilke politiske 
initiativer kan og bør vi tage? 

Foredragsholderen vil vise, hvordan man ud fra forskellige positioner i personlig og politisk etik 
besvarer den slags spørgsmål. 

Arrangeret i samarbejde med Holstebro Kommune. Alle er velkomne.

Se tid og sted her.
Om DN 

DN arbejder for mere natur, et bedre miljø og med bekæmpelse af klimaproblemer. Vi spreder viden om natur og miljø, skaber 
løsninger og påvirker politikere og myndigheder. DN har  133.000 medlemmer og 1500 frivillige i 98 lokale afdelinger.
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