
Klimapartnerskab  
mellem 

Destination Vesterhavet og Ringkøbing-Skjern Kommune 

Senest i 2050 skal Ringkøbing-Skjern Kommune være klimaneutral og klimarobust. Ma lene gælder for 

hele kommunens geografi. Destination Vesterhavet og Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at tage lokalt 

medansvar, at arbejde for at  realisere de store forandringer, den grønne omstilling kræver, og aktivere 

lokale kompetencer og ressourcer. Vi indga r derfor dette klimapartnerskab, for ma lrettet at arbejde for, 

at Ringkøbing-Skjern Kommune – som geografisk omra de – senest i 2050 er: 

• Klimaneutral kommune – dvs. at netto-udledningen af CO2-e er 0 eller derunder 

• Robust og modstandsdygtig over for oversvømmelser, ekstremregn, tørkeperio-
der og andre klimaforandringer.  

Ringkøbing-Skjern Kommunes klimaplan fastlægger følgende delma l for udledning og klimaro-

busthed, som partnerne ved indga else af partnerskabet, forpligter sig til at arbejde for i fælles-

skab:  

• 2024: Ringkøbings-Skjern Kommune er selvforsynende med vedvarende energi 

• 2025: 50-54 % reduktion af CO2 i forhold til niveauet i 1990 

• 2030: 70% reduktion af CO2 i forhold til niveauet i 1990 

• 2030: 55-65% reduktion af CO2 i forhold til niveauet i 1990 for land- og skovbrugssektoren 

• 2040: Ringkøbing-Skjern Kommune er fossilfri kommune  

Konkret betyder det, at partnerne i fællesskab, og under hensyntagen til nuancerne i bag-

grundsbeskrivelsen til partnerskabet, blandt andet vil arbejde for: 

• At Destination Vesterhavet bliver certificeret Green Tourism Organisation 
• At understøtte turismevirksomhederne i at agere bæredygtigt, bl.a. ved at bære-

dygtigheds– eller miljøcertificering 
• I samarbejde med det øvrige erhvervsfremmesystem at understøtte turismevirk-

somhederne i at mindske CO2-udledningen og udvikle grønnere forretningsmo-
deller 

• At udbrede viden om affaldsha ndtering i ferieomra der 
• At understøtte et mindre ressourceforbrug indenfor el, vand og varme, ba de hos 

erhvervet og feriegæsterne 
• At arbejde for at fremme miljøvenlige transportformer blandt vores turister 
• At undersøge metoder til beregning af turisternes klima– og miljømæssige aftryk, 

samt metoder til formindskning deraf 
• At markedsføre os og tiltrække gæster med udgangspunkt i at være en bæredyg-

tig destination 
• Videndeling og forankring af kommunens og destinationens klimaindsatser 
• At aktivere og udnytte Klimara dets ressourcer til understøttelse af turismeer-

hvervets omstilling 
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Baggrund 
Turismen har en stor og positiv betydning for Ringkøbing-Skjern Kommune. Samtidig medfører turismen 

ogsa  øget forbrug af energi og ressourcer. Ringkøbing-Skjern Kommune anerkender den store udfor-

dring, turismen sta r overfor i den grønne omstilling, og bifalder det ansvar, erhvervet tager pa  sig. Sær-

ligt da der endnu ikke er et særskilt klimaregnskab for turismen hverken pa  kommunalt eller destinati-

onsniveau. Dog tilskrives turismen nationalt 4,5 % af erhvervslivets samlede territoriale drivhusgasud-

ledninger.  

 

Sammen med klimahensyn handler partnerskabet ogsa  om at udvikle turismen og styrke samarbejdet 

om bæredygtig udvikling, sa  Ringkøbing-Skjern Kommune fortsat har et stærkt, innovativt og lønsomt 

turismeerhverv. Hensigten med partnerskabet er blandt andet, at man i fællesskab udvikler, afprøver og 

udbreder forskellige og nye løsninger, der kan sikre reduktion af klimagasser i Ringkøbing-Skjern Kom-

mune – inden for turismeerhvervet, og i samspil og synergi med øvrige sektorer.  

 

Partnerskabet kan ligeledes inddrage aktører fra andre sektorer, og kan udnytte de ressourcer og syner-

gier, der findes i kommunens Klimara d. Partnerskabets rolle er at koordinere indsatserne, understøtte 

processen, samt sikre bred inddragelse og mobilisering af kræfter pa  tværs af værdikæden.  

 

Der skal arbejdes med mange omra der, og med ba de sma  og store omstillinger og projekter. Partnerne er 

enige om, at det er et delt ansvar at indfri ma l og indsatser om lavere klimabelastning. Kommunen som 

myndighed, mens Destination Vesterhavet tager medansvar og spiller en aktiv rolle for at understøtte 

den grønne omstilling i de enkelte turismevirksomheder.  

 

Et partnerskab er et frivilligt, men gensidigt forpligtende samarbejde om en fælles vision og et delt ma l, 

som ingen af partnerne kunne opna  alene. Et partnerskab bygger ikke pa  kontrakter og jura, men pa  gen-

sidig tillid og fælles indsatser. Vi finder i fællesskab de løsninger og udviklingsveje, der kan indfri de fæl-

les ma l. Partnerskaber er derfor heller ikke tidsafgrænset. Vi samarbejder, indtil vi har løst de fælles ma l-

sætninger om grøn omstilling og en mere klimavenligt turisme.  

 

To gange a rligt vil vi mødes for at gøre status pa  partnerskabets resultater, sa  udviklingen evalueres, og 

ma lsætningerne korrigeres. Til et af disse a rlige statusmøder deltager partnerskabets politiske repræ-

sentanter. En a rlig status deles med Byra det, bestyrelsen i Destination Vesterhavet og aftalens øvrige 

partnere. Turismeudviklingskonsulenten sekretariatsbetjener partnerskabet. 

 

Finansiering af konkrete indsatser og projekter vil skulle aftales fra gang til gang – med finansiering fra 

turismeerhvervet selv, fra kommunen, fra nationale og internationale støttemuligheder, og fra offentlige 

og private fonde.  

 

Sa fremt en konkret indsats fjernes fra partnerskabsaftalen, skal den erstattes af en anden ndsats. 


