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Til Torben Thinggaard 
 
Herning Kommunes anerkendelse for en miljø- og klimavenlig indsats 2017 
 
I Herning Kommune arbejder vi for en grøn udvikling, for natur og miljø, og 
for at bremse klimabelastningen. Vi deltager i internationale og nationale 
forpligtigende klima- og miljøsamarbejder og har desuden grønne mål og 
politikker. Men kommunen kan ikke selv skabe bæredygtig udvikling. Det 
lykkes kun når lokale ildsjæle, virksomheder, foreninger, institutioner, 
familier også gør en indsats! 
 
Torben Thinggaard er en af de ildsjæle i kommunen, der gør en forskel for 
natur og miljø, gennem sit store engagement og sin indsats for bevaring og 
forbedring af forholdene for fisk og natur i vandløbene. 
 
Herning Kommune vil gerne påskønne og anerkende Torben Thinggaard  
for:  
 

• gennem mange år at være tovholder og initiativtager til en 
række vandløbsrestaureringsprojekter for frivillige i Herning 
Kommune 

 
• konkret at have været med til reetablering af gydebanker i 

utallige små vandløb i kommunen i en lang årrække 
 

• at være frivillig ifm. fiskeundersøgelser, som viser, at de frivilligt  
restaurerede vandløb er blandt de vandløb i kommunen, hvor 
der er allerflest naturlige ørreder og laks 
 

• at engagere sig og deltage i møder og fora for forbedring af 
vandløb og natur i kommunen. Heriblandt vandrådsmøderne 
for Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord, hvor mange af 
kommunens vandløb udløber  
 

• med sin store indsigt og evne til at lytte til andres interesser, at 
være med til at finde gode løsninger til glæde for alle 

 
 
Torben Thinggaard  modtager derfor i 2017 Herning Kommunes 
anerkendelse for en miljø- og klimavenlig indsats. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Herning Kommune    
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Anerkendelse for en aktiv miljø- og klimaindsats - Kriterier 
 
Herning Kommune uddeler årligt en offentlig anerken delse af en aktiv miljø, natur og 
klimaindsats 
 
Anerkendelsen gives til virksomheder, personer, institutioner, foreninger og andre, som har 
gjort en bemærkelsesværdig miljø-, natur og/eller klimaindsats. Anerkendelsen kan gives 
bredt f.eks. for initiativer, der er til gavn for natur og miljø, initiativer der har givet en 
væsentlig CO2-reduktion, eller initiativer, der kan tjene som eksempel for andre. 
Anerkendelsen kan også gives for en formidlings- eller koordineringsindsats eller lignende, 
lige som projekter, der rummer social bæredygtighed sammen med grønne elementer, kan 
prioriteres.  
 
Uddeling af anerkendelse 
 
Uddeling af anerkendelsen indebærer modtagelse et diplom, som overrækkes ved en lille 
reseption. Modtageren vil desuden få presseomtale og blive synliggjort på kommunens 
hjemmeside og i kommunens årlige grønne regnskab. 
 
 


