
De 4 overordnede temaer i prioriteret rækkefølge fra PoLa’en i Nr. Nebel den 23. august 2017: 

Klima, miljø og bæredygtig omstilling 

 

    Bæredygtighed: 

• Økologiske indkøb i kommunens institutioner (mad/ting/varme) 

• Prioritering af indkøb og anvendelse af lokale råvarer i det offentlige 

• Støtte til lokale fødevareproducenter og omlægning til økologi 

• Hjælp til erhverv og landbrug, der gerne vil være mere miljøvenlige 

• Fremme økologiske og klimavenlige tiltag i private og kommunale virksomheder 

• Støtte til iværksætteri med genbrug og reparation fremfor smid-væk-kulturen 

• Øge motivation til mere økologi i hverdagen via info om virksomheder, priser m.v. 

• Fokus på hjemmekompostering  

• Regnvands-separering i forbindelse med oversvømmelser 

    Dannelse: 

• ’Bæredygtighed’ el. ’Miljø med omtanke’ som fag i Varde Kommunes skoler 

• Flere og bedre muligheder for skoler og daginstitutioner til at undervise i naturen 

• Involvere lokalbefolkningen ved også at lade skoler og daginstitutioner deltage i 

grønne klimaworkshops, løse opgaver og finde løsninger 

• Kampagner om at cykle i skole og på arbejde 

• Motivation til turister i sommerhuse om at spare på ressourcer og skåne miljøet 

ved hjælp af ’Nudging’ 

 Transport: 

• Forbinde yderområderne bedre med den offentlige transport 

• Gratis offentlig transport 

• Delebiler som supplement til offentlig transport 

• Støtte lokale initiativer til at udbygge den offentlige transport 

• Eldrevet kollektiv trafik som styrker landsbysamfundene 

• El- og hybridbiler i Varde Kommune og evt. tilskud til private køb 

• Brændstofforbrug nedsættes via kampagner og gratis tilbud om køre-kurser 

Natur: 

• Flere og større grønne naturområder 

• Bedre kontrol med overholdelse af naturfredninger 

• Flere skraldespande i naturen 

• Ikke mere kystbyggeri 

• Ingen genindførsel af ukrudtsbekæmpelse 

 

 

 



Disse 2 temaer var også med, men fik færre stemmer: 

 

 

 

Energi: 

• Varde Kommunes målsætning som CO2-fri kommune 

• Din Forsyning skal tilstræbe at sælge og fremme produktion af CO2 neutral energi 

• Vedvarende alternativ energi i virksomheder 

• Nye byggerier konstrueres med henblik på at være energineutrale 

• Affaldssortering 

• Opfordring til sommerhusejere om at installere varmepumper (evt. med tilskud) 

 Vision: 

• Tænke i helheder i ethvert kommunalt forslag = balance på de 3 bundlinjer 

• Strukturel opbygning, der giver mindre kørsel 

• Flere forslag 

 

 

   

   

 


