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Svendborg 4. oktober 2019 

 
PRESSEMEDDELELSE 

#sydfyntilkampforklimaet 
 

 
Klimaugerne skydes i gang på Naturama i uge 41 og i efterårsferien uge 42, hvor der især 
er fokus på, hvad vi alle selv kan gøre for klimaet. 
 
En gennemsnitlig dansk familie udleder hvert år 52.000 kilo CO2.  
Den samlede globale udledning af CO2 vokser trods gode intentioner. Foran Naturama kan 
man allerede se opstillingen af Jens Galshiøt’s kunstværk ”Unbearable”. Det flere meterhøje 
værk illustrerer CO2 udledningen med isbjørnen på toppen, der er spiddet af 
klimaændringerne.  
Opstillingen af kunstværket er startskuddet på to uger med masser af aktiviteter under 
fællestitlen #sydfyntilkampforklimaet. 
 
Mandag den 7. oktober klokken 19.00 får Naturama besøg af Peter Tanev, der fortæller om 
vejrudviklingen på længere sigt og de konsekvenser, klimaforandringerne har for os. 
Onsdag den 9. og torsdag den 10. oktober klokken 19.00 kan man opleve professor 
emeritus Niels Aagaard, som giver nogle bud på baggrunden for og konsekvenserne af 
klimaforandringerne. Aagaard medbringer bud på hvordan vi kan omstille os og formulere 
de (klima-) mål, vi gerne vil nå. Om onsdagen vil der desuden være debat efter foredraget. 
Klimatolog fra DMI Martin Olesen holder indlæg om, hvor klimaændringerne er værst, hvad 
der skal til for at bremse effekterne, og hvilke videre konsekvenser, der er af 
klimaændringerne? Indlægget er onsdag den 9. oktober klokken 14.00. 
 
Direktør Mette Thybo siger: ”Alle indlæg og foredrag har fokus på, hvad vi selv kan gøre for 
at modvirke klimaforandringerne. Mange spekulerer på, hvad der nytter noget? Om det 
nytter?   
Skal vi gøre lidt eller meget? Eller skal vi lade andre om det? Hvad betyder 
klimaforandringerne for vores natur? Vores dyr, planter, vandstand? Emnet er brændvarmt, 
og bliver ikke koldere med tiden. Derfor inviterer vi til klimauger, hvor man kan få mere 
viden og tale med andre om det”.  
 
I efterårsferien kan man opleve shows for børn og voksne om dyr, som er forsvundet under 
klimaforandringer og få klima-rundvisninger med fokus på, hvordan dyrene påvirkes af 
forandringerne. I showet ”Sindet, Naturen og Klimaet” skal vi til ”skovbadning” med Simon 
Høegmark. Her får vi konkrete redskaber til, hvordan man selv finder den indre ro i naturen. 
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Fire familier i Svendborg har lagt deres liv om i en mere klimavenlig retning. Deres kamp for 
klimaet vil kunne følges på #sydfyntilkampforklimaet, på fynsamtsavis.dk og via Facebook-
gruppen ”Klimafamilierne Sydfyn”. Og den ene familie, familien Larsen,  kan alle møde på 
Naturama onsdag den 16. oktober, hvor de i et live interview med Fyns Amts Avis fortæller 
om, hvordan hele familien lever mere klimavenligt. 
 
”Bliver du træt af klimaforandringer, kan du stadigt nyde den store, flotte 
dinosaurudstilling og den fantastiske udstilling med dyresmykker, lavet af 35 guld- og 
sølvsmede fra Danmark og udlandet”, slutter Mette Thybo. 
 
Klimaugerne er et samarbejde mellem Naturama og den grønne organisation GO2Green, 
SEF (Sydfyns Elforsyning), AOF Center Fyn - Svendborg og Fyns Amts Avis. Deltagerne vil 
være tilgængelige for interviews i det omfang, det er praktisk muligt. 
 
 
Yderligere oplysninger: 
Kommunikationsleder Mads Dirckinck-Holmfeld, telefon 4016 1450 
 
 


