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Klimaministeren har indstillet Klimakommunerne til nordisk naturog miljøpris
Danmarks Naturfredningsforening har siden
2007 samarbejdet med de danske kommuner
om at reducere CO2-udledningen. 77 ud af de
98 danske kommuner er klimakommuner, som
reducerer CO2-udledningen med 2 procent
eller mere om året. Og klimakommunerne har
sparet klimaet for mere end 170.000 ton CO2.
På den baggrund har klima-, og energi- og
bygningsminister Rasmus Helveg Petersen nu
valgt at indstille Danmarks Naturfredningsforening til Nordisk Råds natur- og miljøpris
2015.
At få de danske kommuner til af egen vilje at
forpligte sig til at yde en ekstra klimaindsats
er i sagens natur godt gået. I omstillingen til
et grønnere Danmark er det vigtigt at sætte
forpligtende mål, der understøtter vores ambitiøse klima- og energipolitik, siger klima-, og
energi- og bygningsminister Rasmus Helveg
Petersen som begrundelse for indstillingen.
Præsident i Danmarks Naturfredningsforening
Ella Maria Bisschop-Larsen er glad og stolt
over, at ministeriet har valgt at indstille foreningen til prisen.
Danmarks Naturfredningsforening startede
klimakommunerne, fordi vi ville skubbe på et
spirende ønske om klimahandling i kommunerne, og der ikke var nogen ramme fra staten eller andre aktører, der støttede op om
det. Ordningen har vist, at kommunerne kan
og vil gå foran og gøre en forskel, siger Ella
Maria Bisschop-Larsen.
Danmarks Naturfredningsforening ser indstillingen som anerkendelse til alle klimakommuner for den store og målrettede indsats. Det er
implementeringen af konceptet, der er det
vigtigste, og her kommunerne i højsædet.

Din kommune kan også indstille til prisen
Nordisk Råds natur- og miljøpris har i 2015
fokus på klimaindsatser og gives til et produkt,
en opfindelse eller en kreativ indsats, som
hjælper med at skære ned på udslippet af
drivhusgasser. Blandt de indstillede vil der
blive nominet nogle få fra hvert nordisk land.
Din kommune kan også indstille kandidater til
prisen. Danmarks Naturfredningsforening vil
naturligvis være glade, hvis kommuner også
lægger en vægt i skålen og indstiller klimakommunerne.
Man kan indstille til prisen ind til den 13.april
her: http://www.norden.org/da/nordiskraad/nordisk-raads-priser/nordisk-raadsnatur-og-miljoepris/nomineringsformular
Prisen overrækkes i slutningen af oktober under Nordisk Råds session i Reykjavik. Du kan
læse mere om prisen på Nordisk Råds hjemmeside.
Kontakt: Jens la Cour, jlc@dn.dk, tlf:
31193245

Borgmestre på klimakommunetur
plantede Danmarks første borgmesterbryn
Mandag den 23. marts havde DN for tredje
gang inviteret borgmestre fra Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuner på
borgmestertur. 26 borgmestre var tilmeldt
turen, der denne gang gik til Slagelse.
Dagens program indeholdt bl.a. på, at borgmestre fra klimakommunerne plantede hver
deres egetræ i det nyskabte borgmesterbryn i
et nyt skovrejsningsprojekt tæt på Slagelse
by, hvor Slagelse Kommune i samarbejde med
Naturstyrelsen skal plante et areal på 300
hektar med skov. Når hele skoven er 25 år,
har den optaget 37.000 tons CO2 fra atmosfæren.
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Ressourcer og klima
Ressourcer og affaldssortering var det andet
tema på borgmesterturen. Oplægsholdere fra
Slagelse Kommune, Affald Plus og Dansk Affald fortalte om gevinsterne ved at øge affaldssortering i husstandene. Bjørn Stender fra
Dansk Affald fortæller blandt andet, at branchen er i rivende udvikling, og at borgerne
efterspørger bedre affaldssortering.
Slagelse Kommune har lavet en film om arrangementet som kan findes her:
http://slagelse.tv/?poditemid=30220&tagsid,
og billeder taget på dagen kan ses her:
http://bit.ly/Billeder_SKborgmestertur_2015
Pressemeddelse fra dagen:
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=43955
Kontakt: Jens la Cour, jlc@dn.dk, tlf:
31193245

CO2-opgørelse 2014
Som de foregående år (2014) er fristen for
indlevering af opgørelse fra det foregående år
den 31. marts. DN har indtil nu kun modtaget
få indrapporteringer. Skulle det ikke være muligt at nå at indlevere med udgangen af marts,
skal der tages kontakt til DN’s Sekretariat, så
vi i fællesskab kan finde frem til en ny indleveringsdato – dog skal opgørelsen senest indleveres den 30. juni 2015.
Kontakt: Sigrid Korup Sørensen, sigrid@dn.dk,
tlf: 31193283
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