
 

Ved havnen i Ringkøbing står Jens Galschiøts skulptur Survival of The Fattest, der er blevet et 

vartegn for byen med de høje ambitioner på klimaområdet.

Foto: Martin Kunzendorf © DR

Ringkøbing Skjern kommune vil være grønt vækstlaboratorium

Orientering 19. juli 2011 kl. 16:30 på P1 

●     Hør indslag   

(10:15) 

Den 10. juni 2011 skrev borgmester Iver Enevoldsen fra Ringkøbing Skjern kommune under på 
en EU-borgmestererklæring om, at de frivilligt vil gennemføre EUs målsætninger på klima og 
energiområdet. 
 
Der var nærmest folkefest på torvet i Ringkøbing den dag med energiudstilling af alt fra 
vindmøller, elbiler og løsninger til at spare energi i hjemmet, konkurrencer, fadøl og softice. 
 
EU's plan er, at i 2020 skal 20 procent af energien komme fra vedvarende energikilder som sol, 
vind og vand, der skal skæres 20 procent ned på CO2-udledningen, og energieffektiviteten skal 
forbedres med 20 procent.  
 
2781 byer og borgmestre i EU har hidtil skrevet under på borgmesteraftalen, og er dermed i 
gang med at gøre dét, der åbenbart er så svært på nationalt og internationalt niveau, nemlig at 
gøre det, de snakker så meget om til virkelighed. I Ringkøbing Skjern kommune nøjes de ikke 
med at opfylde EU's mål. Her har et enigt byråd besluttet at i 2020 skal der være 100 procent  
vedvarende energiforsyning. De er allerede godt på vej. 
 
Grønt vækstlaboratorium 
Henning Donslund, der er leder af byens energisekretariat siger at selvforsyning, 
vidensudvikling og erhvervsudvikling er nøgleord i kommunens plan Energi 2020. 

Af:

Karen Hjulmand

Links: 

●     Covenant of 
Mayors 
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- Målet er at gøre kommunen til et grønt vækstlaboratorium, hvor der genereres viden, og hvor 
man kan komme og se de nyeste løsninger i brug. Hertil knytter sig også spørgsmålene: hvad 
skal borgere og virksomheder leve af i fremtiden? Og hvordan kan man lokalt gøre grøn 
teknologi kommerciel? 
 
Men han er også sikker på at områdets stærke traditioner for opfindsomhed, handlekraft, 
håndværksmæssig kunnen, fiskeri og landbrug netop er det, der skal til for at nå ambitionerne 
på energiområdet. 

Alle historier i temaet 

EU får baghjul af Ringkøbing-Skjern kommune, når det gælder grøn energi 
10. jun. 2011 16:13

I dag, den 10. juni, underskrev Ringkøbing-Skjerns borgmester en erklæring, der vil gøre 

kommunen 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i år 2020. Langt mere end EUs mål.

Ringkøbing Skjern kommune vil være grønt vækstlaboratorium 
19. jul. 2011 16:30

Et enigt byråd i Ringkøbing Skjern har besluttet at kommunen i 2020 skal have en 100 procent 

vedvarende energiforsyning. De er allerede godt på vej.

Ny metode udregner boligers potentiale for at spare energi 
20. jul. 2011 16:11

Ringkøbing-Skjern kommune har som et af de vigtigste succesmål, at få mere ud af bygningers 

energiforbrug. Måske ved hjælp af en ny metode.

Solfangere og gylle i gulv-varmen 
22. jul. 2011 17:30

Etableringen af verdens næststørste solfangeranlæg er blandt de tiltag, som skal gøre Ringkøbing-

Skjerns energiforsyning 100 procent vedvarende.

En sjov elbil 
28. jul. 2011 16:38

Orientering har kørt en tur i en Tesla Sportvogn, en af de nye, sjove elbiler. Men er det andet end 
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et gimmick?
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