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INDSATSER

Baggrund
I Lemvig Kommune har vi igennem histo-
rien været nødt til at tilpasse os klimaet. I 
nyere tid også klimaændringerne.

Vi har sikret byområder, sommerhus-
områder og landbrugsjorder med diger 
og pumper. Vi har beskyttet Vestkysten, 
og tilbagerykningen er nu stoppet i 
kraft af Vestkystaftalen. Vi har f.eks. ved 
højvandsmuren i Lemvig også kombine-
ret klimasikringen med skabelse af spæn-
dende og værdifulde byrum.

Klimaændringerne viser med al tydelig-
hed, at vi i fremtiden er nødt til både at 
sikre os imod klimaændringernes effek-
ter, men også at vi igennem en grøn om-

stilling skal skabe bæredygtige løsninger 
omkring vores kommune.

Lemvig Kommune har derfor udarbejdet 
en ambitiøs klimaplan – DK2020-planen, 
som dels skitserer de nødvendige tilpas-
ninger til et ændret klima, dels beskriver, 
hvordan udledningen af drivhusgasser i 
Lemvig Kommune kan nedbringes til et 
niveau, som svarer til Paris-aftalens mål-
sætninger.

Klimaudfordringen
Klimaændringerne medfører stigende 
vandstande i havet, ændrede nedbørs-
mønstre, ændrede grundvandsforhold 
og mere ekstremt vejr. Den mest presse-

rende udfordring er de stigende vand-
stande – især i Limfjorden – hvor Lemvig 
Kommune aktivt arbejder på at gennem-
føre en indsnævring af Thyborøn Kanal.

Den grønne omstilling
Lemvig Kommune ønsker at udvikle en 
bæredygtig kommune, som sikrer gun-
stige levevilkår for de fremtidige genera-
tioner.

Vi vil gennem vores arbejde med 
DK2020-planen fokusere på nedbringel-
se af udledningen af drivhusgasser og på 
en øget ressourceeffektivitet. Dette vil vi 
meget gerne gøre sammen med Lemvig 
Kommunes erhvervsliv og borgere.

Klimatorium, som er en hjørnesten i Lem-
vig Kommunes arbejde med den grønne 
omstilling, skal i den forbindelse være 
det naturlige mødested for det offent-
lige Danmark, erhvervslivet, forskning/
uddannelse og den almindelige borger. 
Dette med et særligt fokus på børn og 
unge.

►  STRATEGI FOR 

Klima og Grøn omstilling
Erhvervslivets muligheder
► Lemvig Kommune ønsker at tiltrække fremtidens grønne virksomheder.  
 Dette arbejder vi målrettet på igennem dialog, netværk, myndighedsar- 
 bejde og erhvervskontakt.

► Lemvig Kommune understøtter Klimatoriums erhvervspotentiale gen- 
 nem en koordineret indsats.

Klimaudfordringen
► Lemvig Kommune arbejder fortsat hårdt på at fremme indsnævringen af  
 Thyborøn Kanal.

► Færdiggørelse af den samlede klimasikring af Lemvig Havn og af Lemvig  
 Marina.

► Sikring af Thyborøn by imod stigende vandstand og terrænsætninger.

Den grønne omstilling
► Implementering af DK2020-planen.

► Udarbejdelse af CO2-regnskab og plan for reduktion af klimabelastnin- 
 gen fra kommunal drift.

► Indførelse af grøn indkøbspolitik.
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