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I Ringkøbing-Skjern Kommune 
vil vi være klimarobuste, 
ned bringe vores CO2-udled-
ning med 70 % i perioden 
1990-2030, blive 100 % fos-
silfrit område i 2040 og opnå 
CO2-neutralitet i 2050.

Det vil vi gøre ved at balancere 
vores ressourcer og skabe lokal 
værdi.

Vision Ringkøbing-Skjern Kommune er 
Naturens Rige. Det vil vi også være 
i fremtiden. Derfor har vi høje 
ambitioner i forhold til at producere 
og forbruge vedvarende energi.

Målsætningerne i klimapolitikken 
omfatter energi og udledninger af 
klimagasser inden for kommune-
grænsen.

Det betyder, at vi kun kan opnå 
målsætningerne gennem samar-
bejde med borgere, virksomheder, 
landbrug, turisme, forsynings-
selskaber og organisationer i 
hele kommunen. Indfrielsen af 
målsætningerne kræver også de 
rette na tionale rammebetingelser 
og teknologisk udvikling.
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PEJLEMÆRKER
Disse fire verdensmål er kommunens pejlemærker i klimaarbejdet.

Byrådet har i 2020 udvalgt seks af de 17 verdensmål, som vi vil 
have et særligt fokus på de kommende år, og disse fire er særligt 
relevante i forhold til klimapolitikken.

Klimapolitik 
2023-2026

Målsætning Mål

Landbrug og 
arealanvendelse:
Sammen med landbruget, skovbruget 
og andre aktører i det åbne land vil 
vi arbejde for økonomisk-, klima- og 
miljømæssig bæredygtig fødevarepro-
duktion, landbrug og arealanvendelse.

•  CO2-reduktion på 55-65 % i perioden 1990-2030 for 
landbrug og arealanvendelse.

• Landbruget skal være 100 % fossilfri i 2040.

Energi:
Med afsæt i vores vedvarende energi, 
energieffektivisering og ressourcer 
vil vi i samarbejde med andre designe 
og udvikle intelligente balancerede 
energisystemer, der skaber værdi for 
klimaet, borgerne og virksomhederne, 
og bidrager til udviklingen af fremti-
dens arbejdspladser.

•  Ringkøbing-Skjern Kommune bliver mere end 100 % 
selvforsynende med vedvarende energi i 2024 og 100 % 
fossilfrit område i 2040.

•  Vindmøllerne står ikke stille, når det blæser. Via Power to 
X og sektorkobling balancerer og udnytter vi effektivt den 
vedvarende energi.

•  Vi vil være klima- og energilaboratorium for nye teknologi-
er til produktion og lagring af vedvarende energi.

•  Fjernvarmen anvender i 2030 kun vedvarende energi, f.eks. 
direkte fra lokale energianlæg.

•  Vi vil arbejde med effektiv biomasseanvendelse, f.eks. 
biokul og højværdiprodukter.

• Vi vil arbejde for etablering af lokale energifællesskaber, 
der giver lokalt afkast og værdi.

• Vi vil fortsat arbejde med energieffektiviseringer  og 
produktion af vedvarende energi.
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Klimaarbejde består af to  
hovedemner nemlig klima
reduktion og klimatilpasning.

Klimareduktion handler om at reducere  
udledning af klimagasser, der skaber  
drivhuseffekt. (måles i CO2ekvivalenter)

Målsætning Mål

Transport:
Vi elektrificerer transporten med 
vedvarende energi og gør transporten-
helt grøn. Det gavner det globale klima 
og sikrer borgerne et renere nærmiljø.

• CO2-reduktion på 70 % i perioden 1990-2030.

• Transporten skal være 100 % fossilfri i 2040.

Erhverv:
I dialog med erhvervslivet arbejder vi 
for, at alle virksomheder i kommunen 
bruger vedvarende energi, at produk-
terne er økonomisk, miljø og klima-
mæssigt bæredygtige, og at der skabes 
attraktive grønne arbejdspladser.

• CO2-reduktion på 70 % i perioden 1990-2030.

• Erhverv skal være 100 % fossilfri i 2040.

• Flere grønne jobs til gavn for borgere og virksomheder.

Turisme og 
oplevelsesøkonomi:
Vi vil arbejde tæt sammen med Desti-
nation Vesterhavet og andre for at sikre 
en bæredygtig udvikling i turismeer-
hvervet, og for at gøre området kendt 
som et bæredygtigt sted at holde ferie.

• Turisme skal være 100 % fossilfri i 2040.

• Vi vil være kendt som et bæredygtigt sted at holde ferie.

•  Destination Vesterhavet certificeres som bæredygtig 
destinationsselskab.

Borgere:
Vi vil være kendt som en grøn og 
bæredygtig kommune, hvor vi er stolte 
over det bidrag, vi yder til klimareduk-
tion og hvor borgerne oplever, at de er i 
stand til at leve et godt og bæredygtigt 
liv.

• Vi vil skabe fælles værdier for borgerne i kommunen 
gennem klimaarbejdet. For eksempel flere skove, rekreati-
ve områder, billig varme og el, medejerskab i energianlæg.

•  I perioden 1990-2030 vil vi reducere CO2-udledningen med 
21 tons per indbygger.

•  Minimum 80 %. af borgerne bakker op om kommunens 
klimaarbejde.
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Klimatilpasning handler om at beskytte  
vores værdier, som kan tage skade af  
ekstreme vejrforhold.

Målsætning Mål

Klimatilpasning:
Borgerne kender til deres egen rolle 
i klimatilpasningen og handler på 
denne viden. Vi har et forudseende 
beredskab samt en forebyggende 
planlægning for by og land, der 
minimerer værditab forårsaget af 
klimaforandringer som eksempelvis 
ekstremregn eller tørkeperioder.

• At borgerne forstår eget ansvar, handler derpå og oplever, 
at samfundet har et beredskab med gode afværgeforan-
staltninger.

• Vi vil arbejde helhedsorienteret med de risici, der er 
forbundet med klimaforandringerne herunder naturpå-
virkning, tørke og vand fra alle sider.

Kommunen som 
virksomhed:
Kommunen vil have samme ambi-
tionsniveau for egen organisation i 
sine klimaindsatser, som kommunen 
arbejder på udadtil.

• Kommunen skal være 100 % fossilfri i 2040.

• At kommunen som organisation vil udarbejde et årligt 
internt CO2-regnskab, arbejde aktivt for at nedbringe sin 
CO2-udledning og gøre den cirkulære tankegang og brede 
bæredygtighed til en fast del af arbejdsgangene i kommu-
nen.

• Vi vil samarbejde med vores underleverandører for også at 
få dem til at bidrage til kommunens klimamål.

2030-2050

PEJLEMÆRKER
Disse fire verdensmål er kommunens pejlemærker i klimaarbejdet.

Byrådet har i 2020 udvalgt seks af de 17 verdensmål, som vi vil 
have et særligt fokus på de kommende år, og disse fire er særligt 
relevante i forhold til klimapolitikken.
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Klimapolitik 
2023-2026

2024 2025 2030 2040

Ringkøbing-Skjern 
Kommune bliver mere 
end 100 % selvforsynende 
med vedvarende energi.

Ringkøbing-Skjern 
Kommune opnår en 
CO2-reduktion på 70 %  
i perioden 1990-2030.

Ringkøbing-Skjern 
Kommune opnår en 
CO2-reduktion på 50-54 % 
i perioden 1990-2025.

Ringkøbing-Skjern 
Kommune bliver 100 % 
fossilfrit område i 2040, 
og der anvendes altså ikke 
kul, olie og naturgas inden 
for kommunegrænsen i 
2040 og derefter.

Ringkøbing-Skjern Kommune 
fortsætter sit arbejde med 

2050

klimareduktion og klima-
tilpasning i hele den geografiske 
kommune og i kommunen som 
virksomhed.

Ringkøbing-Skjern Kommune 
bliver klimaneutral og klima-
robust senest i 2050.
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Hvad er en politik?
Politik er det redskab, som byrådet bruger til at styre de 
forskellige områder efter.

Politik laves for fire år af gangen. Politikken udpeger de 
temaer og mål, som kommunen ønsker særlig fokus på i 
perioden. På den måde lægger politikken også retningen 
for de indsatser, som kommunen prioriterer at sætte i 
gang og bruge penge på.

Til hver politik hører en handlingsplan. Handlingsplanen 
indeholder helt konkret de indsatser, der sættes i gang for 
at opfylde politikkens målsætninger og mål. Handlings-
planen udarbejdes for halvandet år af gangen, så der er 
plads til justeringer i politikkens fireårige levetid.


