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Holstebro Byråd besluttede i december 2008, at vores kommune skal være klimakommune, dvs at kommunen som
virksomhed skal reducere sit CO2 udslip med 2% hvert år frem til 2025.
En effektiv klimaindsats kræver at alle parter spiller med, - kommunen, erhvervslivet, skolerne, borgerne, m. fl.
Vi som borgere har altså også en opgave at påtage os.  DN vil gerne være med til at sætte klima- aktiviteter i 
gang, specielt rettet mod borgerne. Derfor inviterede DN denne aprilaften de to konsulenter Carsten Sohl, 
Energitjenesten Vestjylland og Lars Chr. Kongerslev, Vestforsyning, til at fortælle hvad vi kan gøre lokalt i 
hverdagen, og om energirigtig belysning, samt varmeanlæg og energi.
 

22 personer mødte op for at få et par grønne råd. Ole Primdahl, formand for Holstebro-bestyrelsen, byder her 
velkommen.
Blandt tilhørerne var også Holstebro Kommunes nytiltrådte klimakoordinator Karen Nielsen (i grøn trøje på højre 
side af bordet). Karen Nielsen var så ny i stillingen endnu, at det ikke var muligt for hende klart at beskrive, hvad 
den går ud på.  
 



Carsten Sohl afleverede mange små tips til hverdagen: brug cyklen mere, evt. en el-cykel, overvej grundig hvad 
du anskaffer af energiforbrugende apparater til hjemmet (skrækeksemplet en terrassevarmer), drik postevand og 
ikke flaskevand, der jo koster dyrt i transport og materialer, spis mindre kød, smid mindre mad ud, vær 
selvforsynende med frugt og grønt, eller køb det lokalt, behold haveaffaldet i haven og komposter, belæg ikke hele 
forhaven med fliser (forhindrer regnvandet i at trække i jorden og overbebyrder i stedet kloakken).
Man kan også som borger stille forslag til kommunen om at udarbejde varmeplaner for de offentlige bygninger, at 
indtænke bæredygtighed i nye lokalplaner, opfordre kommunen til gå foran som rollemodel og sparer mest muligt 
på energien. Gode offentlige transportmidler og fine cykelstier kunne måske også friste folk til lade bilen blive i 
garagen!
 



Lars Chr. Kongerslev, der i mange år har beskæftiget sig med energistyring, kunne med lethed v. hj. a. diverse 
formler beregne, hvad man sparer ved udskifte halogenspot og glødepærer med LED-spot og A-sparepærer. De 
dyrere pærer tjener sig hurtig hjem ved et lavt energiforbrug. Foruden at spare på energiforbruget, så har disse 
pærer også længere levetid og skåner dermed miljøet for affald.
Ellers havde Lars Chr. Kongerslev også helt enkle – og garanteret effektive – råd med, som blot at huske at slukke 
lyset, når man ikke bruger det. At montere ovenlysvinduer i huset, at male sit hjem i lyse farver, i det hele taget 
udnytte dagslyset. Det hele mindsker behovet for elektrisk lys.
 



Blandt tilhørerne var borgmester Arne Lægaard og formand for Natur- og Miljøudvalget
Bodil Pedersen. De bad om ordet og fortalte om kommunens klimaplaner og hvad der indtil nu er nået af resultater.
Det var en stor glæde for DN-bestyrelsen at de to politikere tog sig tid til at deltage i klimamødet.
Forhåbentlig fik de også et par gode ideer med hjem. 
DN vil gerne være med til at arrangere lignende ting som denne aften, der kan være med til at vække borgernes 
interesse for klima-sagen, evt. i samarbejde med kommunen
 



Villy Pedersen, medlem af klimagruppen, har med sit kamera fulgt projektet med plantning af energipil på 1500 
hektar jord i Region Midtjylland. Med tiden skulle de 1500 hektar pil kunne give en energimængde i flis svarende til
6000 ton olie, hvilket dækker 4000 parcelhuses varmeforbrug.
De første pilestiklinger blev stukket i jorden i marts i nærheden af Torsted. Villy viste billeder herfra.
Under kaffen opfordrede DN tilhørerne til at nedskrive, hvad de havde af klimaforslag til kommunen.  Forslagene 
blev indsamlet og vil blive videresendt til kommunen. Der var mange gode forslag.
Sluttelig var der fri diskussion. 
Der fremkom i løbet aftenen mange gode ideer at gå videre med. DN vil sikkert tage nogle af dem op hen ad 
vejen. Mange tak til Carsten Sohl og Lars Chr. Kongerslev for de mange gode tips og ideer til at leve lidt grønnere 
og mere bæredygtigt i hverdagen.
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