
BORGERDREVNE INITIATIVER: KLIMA REBILD

G: SUSSI HANDBERG OG BENDT EGEDE ANDERSEN



Hvordan begyndte det ?

• COP15 – 2009 i København
• 2011 – Kommunal klimahandlingsplan Rebild kommune: ”næste gang skal erhvervslivet og 

borgerne inddrages”

• 2012 Grønt råd tager emnet op – oplæg til Teknik og Miljøudvalget
• 2014 afsættes 100.000 kr. til to klimauger (uge 14 og 15) under navnet: 

KlimaRebild1414 
• Første år 14 arrangementer – nu over 50



Organisering – hvem driver med opgaven?

• Kan man lade ”borgerne bestemme” ?
• Formål: Bredt funderet, skabe debat og aktiviteter – ikke enighed!
• Styregruppe med 3 kommunale direktører og Grønt råds formand
• Projektgruppe med alle som vil være med
• En vis magtkamp de første 3 år
• Har ”kommunen” svært ved at slippe ”initiativ”-retten/rollen?
• Siden 2017 – en Samskabelsesproces



Evaluering i 2017 (Aalborg Universitet)

• Stor og stigende opbakning
• Støt voksende mangfoldighed
• Opbygger netværker
• Skaber ny udvikling som er lokalt forankret via netværk
• Igangsætter en værdi- og kulturforandring
• Har potentialer til videre udbredelse
• Er helt afhængig af Ildsjæle



Min refleksion

• Unikt at ”det offentlige” formåede at give los og give plads
• Det førte til mangfoldighed
• Det førte til engagement
• Det førte til ansvarlighed
• Det tillod at der opstod lokalt sammenhold og netværk
• Og det kostede næsten ikke noget
• Og nu er det blevet et BRAND for rebild kommune.



Pluk af deltagere gennem årene

• Private ildsjæle, kokke, restauranter og spisehuse, kommunens 
forvaltning, politikerne, skolerne, naturvejlederen, friskolen, 
landbruget, daginstitutioner, gymnasiet, Naturstyrelsen, 
Kirken(sognepræsterne), Varmeværket, Flere erhvervsvirksomheder, 
Keflico, savværkerne, borgergrupper, friluftsrådet, DN, Rebildcentret, 
landsbyerne, og mange mange flere.



Og hvad lavede de så?



Diverse Programpunkter i 2017

• Økologisk folkekøkken, Klimavenlig kokkedyst, Stil bilen og hop på 
elcyklen, Den store affaldsindsamling, Foredrag om grønne jobs, 
Klimamøde med Peter Birch Sørensen, Fremtidens byggeri, 
Skraldekoncert, Open Call - Klimakunst, Byttemarked, Familiedag om 
brug af træ, Børn-bål-solceller og rugbrødsmotorer, Vandretur for 
klimaet, Udpegning af evighedstræer, Oplæsning af Thorkild Bjørnvigs 
Miljødigte, Debat om fremtidens Varmeforsyning i landsbyer og på 
landet, Skole-Konkurrence om den bedste klimamenu 2017, 
Klimamenuer på Rold storkro, Comwell Rebild bakker, 
Mosskovpavillonen og Rebild hus og meget meget mere
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