TEMA: ”Med Pandemien Som Løftestang”

DET
NATIONALE
KLIMATOPMØDE
18.+19. AUGUST
2021

Moderator:

Kristian RingHansen
Holt
Lemvig
Moderator

OPLÆG: Facilitering af hele Klimatopmødet
DATO:

Onsdag d. 18. august + torsdag d. 19. August

HVEM ER PERSONEN?
Kristian Ring Hansen-Holt er en erfaren kommunikator
på nationalt dansk tv. Han besidder stor erfaring inden for
journalistik, opnåelse og udvikling af nationalt tv-nyheder til
bl.a. TV2 Nyhederne og Danmarks Radio (DR).
Han er specielt stærk inden for nyhedsskrivning, redigering,
journalistik og medierelation.			
Han har siden februar 2020 været ansat hos Danmarks Radio (DR), på bl.a. deres aftenshow som Radio- og TV-journalist, hvilket han stadig beskæftiger sig med i dag.
I 1998 blev han uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole.

Kristian Ring-Hansen Holt vil sammen med Nina Bendixen
føre os igennem Klimatorium’s Klimatopmøde 2021 på bedste vis.

DERTIL ER KRISTIAN RING-HANSEN HOLT
• Tidligere journalist, TV-vært og politisk korrespondent på
TV 2 Nyhederne, gennem 14 år
• Uddannet i storytelling for TV journalister og fotografer på
Oklahoma Universitet, i 2002
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Moderator:

Nina
Bendixen
Lemvig
Moderator

OPLÆG: Facilitering af hele Klimatopmødet
DATO:

Onsdag d. 18. august + torsdag d. 19. August

HVEM ER PERSONEN?
Nina Bendixen har mange titler og erfaringer fra klimaområdet, som hun kan bringe i spil, når hun som dagens
moderator fører os igennem konferencens forskellige
debatter og samler op på de vigtigste pointer.
Med en TV-baggrund hos DR, radiovært på Klimatosset hos
Radio4 samt en lang række foredrag og formidlingsopgaver, er
Nina er erfaren konferencevært og moderator med faglig indsigt i klimadagsordenen.				
Dertil skriver hun en bog, der svarer på børns
spørgsmål
om
klimakrisen.
Nina
holder
foredrag og underviser sammen med Klimakysset, som
hun har stiftet sammen med Line Østergaard.
Klimakysset er underholdning og undervisning i ét. Kvinderne
formidler klima, natur og miljø gennem teater, foredrag, workshops og generelt underholdning. Både til skoler, virksomheder
og til større events og arrangementer. Se mere på klimakysset.dk.
En af Ninas visioner er at hjælpe børn og voksne med at forstå
hvilken betydning klimaforandringer har på vores liv og jord.

DERTIL ER NINA BENDIXEN
• Klimaekspert i “Nørdehjørnet” i Politikens Børneavisen
• Uddannet journalist fra Syddansk Universitet i Odense
• Vært på “Årets vejr 2016”

Nina Bendixen vil sammen med Kristian Ring-Hansen Holt
føre os igennem Klimatorium’s Klimatopmøde 2021 på bedste vis.
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Vært:

Jørgen
NørbyLemvig
Bestyrelsesformand, Klimatorium

OPLÆG: Åbning, Klimatopmødet
DATO:

Onsdag d. 18. august kl. 09.10-09.30

HVEM ER PERSONEN?
Jørgen er en af Vestjyllands store politiske stemmer, og Klimatorium er heldige at have fornøjelsen af, at have af ham
som bestyrelsesformand. Hans liv rummer mange poster og meget ansvar – både nu og mange år tilbage. Jørgen er fra Nørre Nissum i Lemvig, og det er tydeligt at
mærke hans hjerte, i de opgaver han påtager sig. Et store
engagement, omsorg og interesse fylder omkring ham.
Tidligere har Jørgen også været bestyrelsesformand hos
Lemvig Vand, som holder til i Klimatorium’s smukke lokaler.

• Fhv.
2.
viceborgmester
i
Lemvig
Kommune,
hvor
han
har
været
kommunalbestyrelsesmedlem, siden 1990. Han var borgmester

DERTIL ER JØRGEN NØRBY
• Regionsrådsmedlem i region Midtjylland (V). Han er formand for Udvalget for regional udvikling samt næstformand for Det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig
vækst

Jørgen Nørby vil sammen med direktør, Lars Nørgård Holmegaard, byde velkommen til Klimatorium’s Klimatopmøde
2021.

i Lemvig fra 1998 til 2006, og siden 2007 har han været
viceborgmester.
• I både sit kommunale og regionale politiske virke har Jørgen Nørby bl.a. haft bæredygtig energipolitik, bedre lokal
infrastruktur og øget turisme som sine politiske mærkesager
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Vært:

Lars Nørgård
Holmegaard
Lemvig
Direktør, Klimatorium

OPLÆG: Åbning, Klimatopmødet
DATO:

Onsdag d. 18. august kl. 09.10-09.30

HVEM ER PERSONEN?
Lars Nørgård Holmegaard er idémanden bag Klimatorium
som startede som en del af det EU støttede Coast To Coast
Climate Challenge (C2C CC) projekt. Siden August 2014 har
Lars været direktør hos Lemvig Vand og i Januar 2019 blev
han ligeledes udnævnt som direktør for Klimatorium.
Lars er aktiv i følgende bestyrelser DNNK, DANVA og Ejerforeningen Klimatorium. Medlem af innovationsboarded i
CLEAN og derudover er Lars en del af Advisory Boardet hos
Teknologisk Institut for Klimatilpasning samt C2C CC.

Lars Nørgård Holmegaard vil sammen med bestyrelsesformand, Jørgen Nørbyr, byde velkommen til Klimatorium’s Klimatopmøde 2021.

DERTIL ER LARS NØRÅRD HOLMEGAARD
• Uddannet miljøingeniør i Horsens og læst HD fra Handelsog ingeniør højskolen i Herning
• Tidligere ansat hos Niras som afdelingschef
• Aktiv jæger og naturmand
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Oplægsholder:

Erik Flyvholm
Lemvig

Borgmester, Lemvig Kommune
Liste V
OPLÆG: Åbning, Klimatopmødet
DATO:

Onsdag d. 18. august kl. 09.10-09.30

HVEM ER PERSONEN?
Erik Flyvholm er borgmester i Lemvig Kommune, hvor han er
formand for Økonomi og Erhvervsudvalget. Han blev valgt til
kommunalbestyrelsen for første gang i 1998 i den daværende Thyborøn Harboøre Kommune, hvor han stillede op for en
lokalliste. I 2002 overtog han borgmesterposten i Thyborøn
Harboøre Kommune, og siden kommunesammenlægningen i 2007 har han været borgmester i Lemvig Kommune.
Siden valget i 2005 har Erik Flyvholm i øvrigt været valgt for
Venstre.

Erik Flyvholm vil åbne Klimatopmødet 2021 og byde os alle
velkommen til smukke Lemvig på Danmark’s vestkyst.

DERTIL ER ERIK FLYVHOLM
• Uddannet civiløkonom
• Tidligere ansat hos Bang & Olufsen i 15 år
• Født og opvokset i en fiskerfamili på vestkysten, og har tidligere også arbejdet som fisker.
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Oplægsholder:

Anders
Kühnau
Lemvig
Regionsrådsformand,
Region Midtjylland
OPLÆG: Åbning, Klimatopmødet
DATO:

Onsdag d. 18. august kl. 09.10-09.30

HVEM ER PERSONEN?
Anders Kühnau er formand for regionsrådet i Region Midtjylland. Han er formand for Vækstforum. Han har været valgt
i Region Midtjylland siden 2005. Anders Kühnau er tidligere byrådsmedlem i Horsens Kommune, hvor han var valgt
for Socialdemokratiet (S). Han var medlem af Velfærds- og
Sundhedsudvalget. Anders Kühnau har været valgt i Horsens
siden 2013. Han er kandidat i statskundskab fra Aarhus Universitet. Anders Kühnau er og arbejder til daglig som chefforhandler for Danske Regioner., og hHan har tidligere bl.a.
arbejdet som projektchef for Sundhed og Omsorg i Aarhus
Kommune.
DERTIL ER ANDERS KÜHNAU UDPEGET TIL FLG. HVERV
• Erhvervshus Midtjylland
• Letbanerådet (formand)
• Kattegatkomitéen

• Bestyrelsen for Den Gamle By i Aarhus
• Aarhus Universitet Hernings Eksterne Råd
• Udpeget til følgende i Danske Regioner:
• Regionernes Lønnings- og Takstnævn (formand)
• Løn- og Praksisudvalget i Danske Regioner (formand)
• Chefforhandler for Danske Regioner på overenskomstområdet
• Medlem af Danske Regioners bestyrelsegsprojektet er
finansieret af Velux Fonden under deres HumPraxis program
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Oplægsholder:

Kees Klomp
Lemvig

Professor i anvendt videnskab
(Applied Science)
OPLÆG: Keynote Speaker
DATO:

Onsdag d. 18. august kl. 09.30-10.30

HVEM ER PERSONEN?
Kees Klomp er en hollandsk proffesor, som studerede statskundskab og kommunikation ved universitetet i Amsterdam.
Efter en succesrig karriere som marketing-og kommunikationskonsulent for de internationale firmaer BBDO, Y&R og
TBWA beslutter Klomp at dedikere sit liv til udviklingen af
Purpose Economy-praksis i 2006. Purpose Economy er et nyt
økonomisk paradigme, der fremmer integreret velvære og system værdi. Klomp er grundlægger af tænketanken Purpose
Economy THRIVE Institute og professor i anvendt videnskab
ved Rotterdam University of Applied Science
DERTIL ER KEES KLOMP
• Forfatter til 6 bøger om Purpose Economy, herunder den
kommende internationale udgivelse THRIVE, der omhandler det grundlæggende for en ny økonomi, som er skrevet
i samarbejde med nye internationale økonomiske tænkere
som Kate Raworth, Daniel Wahl, Katherine Trebeck, John
Fullerton, Helena Norberg, Charles Eisenstein og Christian
Felber

Kees Klomp vil i sin præsentation fokusere på de uundgåelige forholm mellem klimaændringer og økonomiske systemændringer. Klomp’s forskning bygger på udviklingen af et
fremtidssikkert, nyt økonomisk pradigme. Klimaændringer er
en alarmerende indikator for at vores nuværende vækstbaserede velfærdstilgang til økonomi er uholdbar. Vi har brug for en
grundlæggende ny tilgang, der respekterer universets trivsel.
Klomp forfølger en blomstrende økologi frem for en voksende
økonomi. I sin præsentation vil han dele tanker og teorier om
forskellige nye tænkere og gørere for at installere dette nye
paradigme. Han vil fokusere på egenskaberne ved et nyt økonomisk paradigme. Med klimaforandringerne står vi ikke kun
overfor en enorm økologisk udfordring, men også for en økonomisk udfordring. Vores (neoklassiske) økonomiske system
er fokuseret på velfærd, levestandard, formueakkumulation
og dermed økonomisk vækst. Denne økonomiske ontologi er
ikke kun problematisk; det er katastrofalt. Det er den største
årsag til klimaændringer. Vi kan ikke løse klimaændringer
uden at ændre det økonomiske system, der forårsager det.
Kees Klomp vil præsentere forskellige nye økonomiske tænkere og deres teorier og praksis, som har det til fælles at de alle
er planetbestandige og tilbyder positive perspektiver. Fremtiden handler ikke om at maksimere menneskelig velstand,
men om at skabe balance mellem integreret velbefindende.
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Oplægsholder:

Bente Halkier
Lemvig

Professor, ph.d.-programleder
ved Sociologisk Institut KU
OPLÆG: Spor 1 – Fremtidens forbrug
DATO:

Onsdag d. 18. august kl. 10.45-11.45

HVEM ER PERSONEN?
Bente Halkier har arbejdet som professor i sociologi ved Københavns Universitet siden 2016. Inden da var hun professor ved RUC.Hun forsker særligt i adfærd og vaner forbundet
med fødevarer, forbrug og madkultur. Hendes forskning dækker hverdagslivssociologi, forbrugssociologi, videnssociologi,
mediesociologi og kultursociologi. I øjeblikket underviser hun
på kurserne ”Sociologisk Projektdesign”, ”Forbrugssociologi”
og ”Avanceret kvalitativ dataanalyse”

Bente Halkier vil komme ind på fremtidens forbrug ift. målet
om netto nul. Hun vil efterfølgende i samtale med Mikael Bellers Madsen (Concito) komme ind på hvordan vi gør klimakrisen lige så konkret og relevant for borgerne som coronakrisen
er? Både i forhold til konsekvenser og mulig handling.

DERTIL ER BENTE HALKIER
• Klimarådets ekspert i adfærdsforskning
• Medlem af bestyrelsen for VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
• Samarbejde i forskningsprojekt med CONCITO - forskningsprojektet er finansieret af Velux Fonden under deres
HumPraxis program
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Oplægsholder:

Mikael Bellers
Madsen
Lemvig
Cand.scient.soc og projektleder
ved CONCITO
OPLÆG: Spor 1 – Fremtidens forbrug
DATO:

Onsdag d. 18. august kl. 10.45-11.45

HVEM ER PERSONEN?
Mikael Bellers Madsen er projektleder i CONCITO. Han arbejder specifikt med forbrug og forbrugeradfærd. Han har analyseret deleøkonomiens klimapotentialer og sammenhængen
mellem klimamæssig bæredygtighed og psykologisk trivsel.
Mikael Bellers Madsen er en del af CONCITOs fødevareteam
og projektleder på et projekt om unges kostmønstre. Senest
var han ansvarlig for
CONCITO’s Klimabarometer 2020.
Mikael besidder en cand.scient.soc i geografi fra RUC og afrikaområdestudier på Københavns Universitet. Han har en HD
i organisationsudvikling fra CBS og har ydermere taget enkeltfag i forbrugskultur på Sociologi på Københavns Universitet. Han kommer fra konsulent-og projektkoordinatorstillinger
i Carl Bro, Scanagri og NIRAS.

• Han er tidliger ansat ved FN-organisationen IFAD i Rom
Mikael Bellers Madsen vil samtale med Bente Halkier komme
ind på hvordan vi gør klimakrisen lige så konkret og relevant
for borgerne som coronakrisen er? Både i forhold til konsekvenser og mulig handling.

DERTIL ER MIKAEL BELLERS MADSEN
• Han udgav i 2019 bogen ”Klimatosserne - Fortællinger om
klima, forbrug og det personlige ansvar”
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Oplægsholder:

Lasse A.
Rasmussen
Lemvig
PhD studerende v. Aalborg Universite

OPLÆG: Spor 2 – Fremtidens Klimatilpasning
DATO:

Onsdag d. 18. august kl. 10.45-11.45

HVEM ER PERSONEN?
Lasse Abraham Rasmussen studerer på Aalborg Universitet,
hvor han har en Cand.polyt. i miljøteknologi som han afsluttede i 2018. Han besidder bl.a. stipendiater indenfor, Sektionen
for Vand og Miljø.
Siden foråret 2019 har han været beskæftiget med at være
PhD studerende, og undersøger vandet der lander på NCCs
permeable vejbelægning. Han undersøger vandet for de materialer som vejstøv indeholder og kigger ind på rensemulighederne.

By og Miljø, Det ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet.
Lasse A. Rasmussen vil snakke om helt lokale klimatilpa
ningsløsninger med fokus på sit PhD studie indenfor permeabel belægning og lokal rensning af regnvand. Hans oplæg har
titlen ’Klimavejen i Hedensted - et 3-i-1 værktøj’.Niels Buus Kz

DERTIL ER LASSE A. RASMUSSEN
• En del af Forskningsgruppen for Byens Forurening, som er
en internationalt førende forskningsgruppe, der fokuserer
på biologisk og kemisk procesteknik i afløbssystemer og
disses interaktioner med miljøet.
• Besiddende med stipendiater indenfor Institut for Byggeri,
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Oplægsholder:

Peter
BassøLemvig
Duus
Udviklingskoordinator ved WSP

OPLÆG: Spor 2 - Fremtidens Klimatilpasning
DATO:

Onsdag d. 18. august kl. 10.45 – 11.45

HVEM ER PERSONEN?
Peter er chefrrådgiver i WSP hvor han arbejder med klimatilpasning og byudvikling med særlig fokus på synergier på
tværs af fagligheder og sektorer.

Peter Bassø Duus vil snakke om helt lokale klimatilpasningsløsninger. Hans oplæg har fået titlen ’sØnæs - Klimatilpasning med uventede merværdier’.

Han beskæftiger sig bl.a. med bæredygtige afløbssystemer,
hvor fordelene ved vand sætter sit præg på byernes oplevelse. Tværfunktionelle påvirkninger, der gavner offentlige områder på samme tid som de sikrer transport og forsinkelse af
vand. Dertil Beskyttelse mod havet og stigende grundvand
samt flodoversvømmelser fra afvandingsområdet
DERTIL ER PETER BASSØ DUUS
• Uddannet på Aalborg Universitet med en Msc., Enviromental Engineering–Water, Air, Earth
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Oplægsholder:

Iva Ridjan
Skov Lemvig
Lektor for Planlægning ved Aalborg Universitet

OPLÆG: Spor 1 - Fremtidens energisystem
DATO:

Onsdag d. 18. august kl. 12.45-13:45

HVEM ER PERSONEN?
Iva Ridjan Skov har studeret energiteknik i Zagreb, Kroatien(hjemland), og var på praktikophold ved Aalborg universitet,
hvor hun skrev Ph.D. omkring integration af electrofuels i et
vedvarende energisystem. I dag arbejder hun som lektor for
planlægning ved Aalborg Universitet.
Hendes forskning omhandler energiplanlægning af 100%
vedvarende energisystemer med fokus på transportsektoren. Der lægges vægt på udvikling af nye brændstoffer, der
kan medvirke til at nedbringe brugen af fossile brændstoffer i sektoren og for at muliggøre integration af andre vedvarende energikilder i energisystemet. Iva forsker i Smart
Energy System med specifikt fokus på brændstofløsninger til
transport som f.eks. brændstoffer og power-til-gas og power-til-liquid-teknologier.

DERTIL ER IVA RIDJAN SKOV
• Tidligere gæsteforsker ved University of California under samarbejdet med Sustainable Transportation Energy
Pathways research program

Iva Ridjan Skov vil snakke om fremtidens energisystem. Hun
vil deltage virtuelt sammen med Niels Buus Kristensen.
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Oplægsholder:

Niels Buus
Kristensen
Lemvig
Forskningsleder v. Transportøkonomisk Institut, Oslo

OPLÆG: Spor 1 - Fremtidens energisystem
DATO:

Onsdag d. 18. august kl. 12.45-13:45

HVEM ER PERSONEN?
Forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt, Oslo. Har
blandt andet forsket i transportsektoren i relation til klimaudfordringen og er derudover tidligere medlem af blandt andet
Trængselskommissionen. Medlem af Klimarådet, Medlem af
Ekspertutvalget Teknologi og Fremtidens Infrastruktur, Formand for Ekspertgruppen Mobilitet for Fremtiden
Transportøkonom med fokus på samfundsøkonomi og politikanalyser og transportens miljøbelastning med en tilgang
baseret på kvantitative metoder og vægt på samfundsrelevans og solidt økonomfagligt fundament. Kombineret med
et strategisk perspektiv og bred samfundsindsigt har dette
resulteret i hyppig deltagelse som ekspert i en række kommissioner og råd både nationalt, f.eks. Klimarådet og Trængselskommissionen, og i EU-regi.

for forskning og konsulentvirksomhed
• Udviklingsorienteret, troværdig med integritet og gennemslagskraft
• tidligere ansat som forsker og underviser på bl.a. Københavns Universitet, hvorfra han også er uddannet cand.
polit og PhD

Niels Buus Kristensen vil snakke om fremtidens energisystem.
Han vil sammen med Iva Ridjon Skov deltager virtuelt.

DERTIL ER NIELS BUUS KRISTENSEN
• Erfaren og anerkendt leder af vidensorganisationer inden-
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Oplægsholder:

Henrik Vest
Sørensen
Lemvig
Teamleder for klima og vand ved Region Midtjylland

OPLÆG: Spor 2 - Fremtidens Klimatilpasning
DATO:

Onsdag d. 18. august kl. 12.45-13.45

HVEM ER PERSONEN?
Henrik Vest Sørensen er ingeniør og har rent fagligt gennem
sin karriere beskæftiget sig med restaurering af vandløb, naturgenopretning generelt og klimatilpasning – først som ingeniør i Sønderjyllands Amts vandløbsafdelingen, senere som
projektchef og afdelingsleder i konsulentbranchen og nuværende som teamleder i Region Midtjylland for Klima og Vand.

• Uddannet ingeniør på Engineering College of Aarhus

Henrik Vest Sørensen vil snakke om Klimatilpasningsprojektet under Coast 2 Coast Climate Challenge (C2C CC) kaldet
C12 omhandlende Gudenåen - et eksempel på faciliteret
tværgående samarbejde.

Har i sekretariatet for C2C CC haft ansvaret for C12 projektet
”Gudenåen”, hvor der, sammen med partnerskabet i projektet, er gjort en masse erfaringer omkring det at samarbejde
omkring klimatilpasning i et stort opland på tværs af 7 kommuneskel.
DERTIL ER HENRIK VEST SØRENSEN
• Tidligere medlem af ledelsen ved Orbicon, hvor han blev
afdelingschef for Natur og Miljø, hvilket han var i 14 år indtil han i 2017 skiftede til Region Midtjylland
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Oplægsholder:

Kristine Vik
Kleffel
Lemvig
Chefkonsulent Center for Regional Udvikling, Region
Hovedstaden
OPLÆG: Spor 2 - Fremtidens Klimatilpasning
DATO:

Onsdag d. 18. august kl. 12.45-13.45

HVEM ER PERSONEN?
Kristine har ie en årrække arbejdet med klimatilpasning. Hun
har både erfaring fra den kommunale og regionale verden
- og har stor viden om netværk og samarbejde på tværs.
kristine arbejder med strategisk udvikling og planlægning ofte i komplekse projekter med stor politisk bevågenhed.
’Klimatilpasning på tværs’ skal bl.a. forsøge at svare på,
hvem der skal betale for klimatilpasning? og hvordan man
kan samarbejde om vand, der ikke respekterer administrative grænser? Projektet er et partnerskab mellem en lang
række aktører som stat, komm,uner, forsysninger, forskningsinstitutioner og interesseorganisationer. Hovedformålet
med projektet er at bidrage med nye vinkler på kendte problemstillinger i forhold til gennemførelse af helhedsorienterede klimatilpasningsprojekter omkring sammenhængende
kyst- og vandløbsstrækninger.

samarbejder og analyser omkring Værebro Å.
• Kristine er arkitekten bag ’Klimatilpasning på tværs’ som
bl.a. bygger videre på erfaringer fra ’Nordkystens Fremtid’,
’Stormflod & Havvandsstigninger’, arbejdet i Klikovand og
Den Regionale Task Force for klimatilpasning.

Kristine Vik Kleffel vil snakke om tværkommunale og regionale projekter indenfor fremtidens klimatilpasning. Hun vil komme ind på projektet klimatilpasningsprojektet ’Værebro Å’.

DERTIL ER KRISTINE VIK KLEFFEL
• Har været med til at igangsætte og deltaget i forskellige
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Oplægsholder:

Tommy
Dalgaard
Lemvig
Professor v. Institut for Agroøkologi, Jordbrugssystemer
og Bæredygtighed, Aarhus Universitet

OPLÆG: Spor 1 - Fremtidens Landbrug
DATO:

Onsdag d. 18. august kl. 14:00-15.00

HVEM ER PERSONEN?
Tommy Dalgaard er professor og sektionsleder ved Aarhus
Universitet, Institut for Agroøkologi i Foulum ved Viborg. Han
er formand for FNs kvælstof Task Force (UN-ECE TFRN) og
koordinerer Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrugs
myndighedsbetjening vedrørende Grøn omstilling, Biomasse, Jordbrugsreformer og Offentlige Grønne Goder. Har omfattende international forskningsledelseserfaring, bl.a. som
koordinator af EU-projektet MIXED-project.eu, forskningsalliancen dNmark.org og som co-director for Novo Nordisk
Challenge Center for Sustainable Landscapes under Global
Change (www.sustianscapes.org).
Tommy bidrager som fagekspert og forfatter til TRAP Danmark bogværkets kommune-kapitler omkring kulturlandskabet og landbrugets struktur og arealanvendelse, og underviser i bl.a. Agroøkologi og Jordbrugspolitik ved universitetet
i Aarhus. Har bidraget til de danske forskningsbaserede videnssynteser vedrørende økologisk jordbrug 2001, 2004,
2008, 2015, og EUs Joint Programming project on Climate
Change Risk Assessment for European Agriculture and Food
Security (Macsur.eu) samt en lang række internationale og

nationale forskningsprojekter, har fungeret som ekspert for
FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO), og har givet
indlæg i forbindelse med bl.a. OECD, IPCC, USDA, EUROSTAT
og diverse EU-forskningsprojekter, -netværk og ekspertisecentre.
DERTIL ER TOMMY DALGAARD
• Har ekspertise indenfor bæredygtigt landbrug, multifunktionel jordfordeling, økologi, nitrogen management, biodiversitet og lavbundsarealer
• Tidligere repræsenteret i forbindelse med OECD, IPCC / USDA,
den danske regerings udvalg for natur og miljø, EUROSTAT
og EU-forskningsprojekter, -netværk og ekspertisecentre

Tommy Dalgaard vil snakke om sit syn på fremtidens landbrug.

Havnen 8 . DK7620 Lemvig . Mail: info@klimatorium.dk . www.klimatorium.dk

TEMA: ”Med Pandemien Som Løftestang”

DET
NATIONALE
KLIMATOPMØDE
18.+19. AUGUST
2021

Oplægsholder:

Hans Roust
Thysen
Lemvig
Klimachef, Center for Klima & Bæredygtighed,
SEGES

OPLÆG: Spor 1 - Fremtidens Landbrug
DATO:

Onsdag d. 18. august kl. 14:00-15.00

HVEM ER PERSONEN?
Hans Roust Thysen er klimachef i virksomheden SEGES, hvis
vision er at skabe løsninger til fremtidens landbrug. SEGES sætter retning på og koordinerer det faglige arbejde med klima og
bæredygtighed på tværs af de faglige afdelinger. Han repræsentere SEGES i projektgruppen, der sætter retning og koordinerer det politiske arbejde med Landbrug & Fødevarers vision
om et klimaneutralt landbrugserhverv 2050 i hele koncernen,
på tværs af primærlandbruget og virksomhederne.

Hans Roust Thysen vil snakke om fremtidens landbrug sammen med Tommy Dalgaard.

DERTIL ER HANS ROUST THYSEN
• Tidligere Chefkonsulent hos LandboMidt
• Uddannet cand.agro fra Den Kongelige Veterinær- og
Landbohøjskole som han færdiggjorde i 1993
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Oplægsholder:

Eva Sørensen
Lemvig
Professor v. Roskilde Universitet

OPLÆG: Spor 2 - Fremtidens Klimatilpasning
DATO:

Onsdag d. 18. august kl. 14.00-15.00

HVEM ER PERSONEN?
Eva Sørensen er professor i offentlig administration og demokrati på Roskilde Universitet og professor ved NORD Universitet i Bodø. Hun er i øjeblikket vicedirektør for Roskilde School
of Governance. Hendes vigtigste forskningsinteresser er politisk lederskab, interaktiv styring, offentlig innovation, nye former for demokrati og skiftende roller for politikere, offentlige
administratorer, offentlige fagfolk og borgere. Hun er uddannet på Københavns Universitet i Statskundskab, og besidder
bådeen MA og en PhD. Dertil kommer en doktorgrad i offentlig administration fra Roskilde Universitet.Hun er forfatter til
adskillige bøger og forskningsartikler om disse emner og er
en meget anvendt foredragsholder på internationale videnskabelige konferencer såvel sompå konferencer og seminarer
for praktikere.

DERTIL ER EVA SØRENSEN
• Uddannet på Københavns Universitet i Statskundskab og
besidder både PhD og MA indenfor faget
• Forfatter til adskillige bøger og forskningsartikler om disse
emner og er en meget anvendt foredragsholder på internationale videnskabelige konferencer såvel som på konferencer og seminarer for praktikere

Eva Sørensen vil snakke om fremtidens klimatilpasning med
fokus på paradigmeskifte og med Corona som innovationsstarter.

Havnen 8 . DK7620 Lemvig . Mail: info@klimatorium.dk . www.klimatorium.dk

TEMA: ”Med Pandemien Som Løftestang”

DET
NATIONALE
KLIMATOPMØDE
18.+19. AUGUST
2021

Oplægsholder:

Maj Green
Lemvig
Direktør ved by- og miljøforvaltningen
Gladsaxe Kommune

OPLÆG: Spor 2 - Fremtidens Klimatilpasning
DATO:

Onsdag d. 18. august kl. 14.00-15.00

HVEM ER PERSONEN?
Maj Green har været vicedirektør i By-og Miljøforvaltningen i
Gladsaxe Kommune, hvilket hun var beskæftiget med i 8 år,
hvorefter hun i august 2017 blev tildelt stillingen som By-og
Miljødirektør, som hun også besidder den dagi da

Maj Green vil snakke om fremtidens klimatilpasning - paradigmeskifte og corona som innovationsstarter.

DERTIL ER MAJ GREEN
• Uddannet på Roskilde Universitet
• Har en cand. scient i Geografi og forvaltning

Havnen 8 . DK7620 Lemvig . Mail: info@klimatorium.dk . www.klimatorium.dk

TEMA: ”Med Pandemien Som Løftestang”

DET
NATIONALE
KLIMATOPMØDE
18.+19. AUGUST
2021

Oplægsholder:

Anders Sanchez
Barfod
Lemvig
Sektionsleder ved institut for Biologi, Aarhus Universitet

OPLÆG: Paneldebat: Biodiversitetskrisen
DATO:

Onsdag d. 18. august kl. 15.15-16.45

HVEM ER PERSONEN?
Anders Barfod er biodiversitetsforsker med særligt fokus på
tropiske økosystemer og naturbevarelse. Han har publiceret
mere end 170 artikler om emnet i videnskabelige tidsskrifter.
Anders har tidligere stået i spidsen for den internationale forskeskole for biodiversitetstudier (ISOBIS) og er idag leder for
sektion for Bioinformatik og Biodiversitet ved Aarhus Universitet. Han underviser i botanik og Global Change biologi. Anders sidder i koordinationsgruppen for IPBES Danmark. Han
skriver og deltager flittigt i debatter om biodiversitetskrisen
landet over.

Anders Sanchez Barfod deltager i paneldebatten hvor der
debatteres om biodiversitetskrisen.

DERTIL ER ANDERS SANCHEZ BARFOD
Sektionsleder ved Institut for Biologi ved Aarhus Universitet
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Oplægsholder:

Nina Larsen
Saarnak
Lemvig
Leder for lokale sager,
Danmarks Naturfredningsforening

OPLÆG: Paneldebat: Biodiversitetskrisen
DATO:

Onsdag d. 18. august kl. 15.15 – 16:45

HVEM ER PERSONEN?
Nina Larsen Saarnak leder det daglige arbejde med lokale
sager.Nina varetager Danmarks Naturfredningsforenings
politiske arbejde med planlov, kyster, VVM m.v.

Nina Larsen Saarnak deltager i paneldebatten omkring Biodiversitetskrisen.

Hun rådgiver i sager om planlov og planlægning, klimatilpasning, VVM, landdistrikter m.m. Derudover er hun sekretær for
Planfagligt Udvalg.
DERTIL ER NINA LARSEN SAARNAK
• Tidligere Natur og Miljømedarbejder hos Danmarks Naturfredningsforening (2005-2010)
• Beskikket censor for faget Klimatilpasning, design og vand
ved Københavns Universitet
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Oplægsholder:

Jakob Aandstad
Sørensen
Lemvig
Medlem af Ungeklimarådet

OPLÆG: Paneldebat: Biodiversitetskrisen
DATO:

Onsdag d. 18. august kl. 15.15 – 16:45

HVEM ER PERSONEN?
Jakob Aandstad Sørensen er en dansk naturformidler, som
også har specialiseret sig indenfor bæredygtighed samt
naturvejledning. Han brænder for at gøre verden grønnere og vildere. Derudover er han udvalgt medlem af regeringens Ungeklimaråd som repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening. Ydermere driver han egen virksomhed
med naturformidling på ”www.detheltvildt.com”.
Ved siden af arbejdet som naturformidler, er Jakob også gennem mere end 10 år professionel beatboxer.

Jakob Aandstad Sørensen deltager ii paneldebatten omkring
Biodiversitetskrisen.

DERTIL ER JAKOB AANDSTAD SØRENSEN
• Besiddende med en kandidatgrad i Digital Design med
særlig interesse for digital naturformidling
• Gennem mere end 10 år professionel beatboxer
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Oplægsholder:

Jesper
Theilgaard
Lemvig
Klimaekspert

OPLÆG: Åbningsdebat - Kriser giver udfordringer
DATO:

Torsdag d. 19. august kl. 09.10 – 09:45

HVEM ER PERSONEN?
Jesper Theilgaard har formidlet vejr og klima gennem de seneste 40 år og er en erfaren foredragsholder og klimaekspert,
med faglig indsigt i klimaudfordringerne.

• Jesper modtager af CARE Prisen i 2018 ”for hans ihærdige
indsats for at sætte klimaet og klimaforandringer på dagsordenen –ikke kun hos politikere, men i lige så høj grad
også hos danskerne”

Udgangspunktet er bl.a. rapporterne fra FN’s. klimapanel
IPCC, som formidles til både fagkonferencer, undervisningsforløb for skoler, folkeuniversiteter og uddannelsesinstitutioner m.v.

• Tidligere modtager afGyldendals faglitterære prismed den begrundelse, at forfatterskabet omfattede en unik kombination af faglighed med kulturstof,
som sjældent er set i den type faglitteratur

Jesper tyer også til musikkens verden, når formidlingsopgaven skal have et løft - bl.a. med klimakoncert-projektet ”Time
for Reflection”, som på forskellig vis er kunstneriske kommentarer til klimaforandringerne.
DERTIL ER JESPER THEILGAARD
• Forfatter tilikke færre end 25 bøger om vejret, vejrfænomener og klimaet, som henvender sig til både børn og voksne.
Her bliver vi klogere på vejret i dag og vejret i morgen

Jesper Theilgaard deltager i åbningspaneldebatten som
streames fra KKR Midtjyllands Klimakonference i Skive. Her
vil der snakkes om hvordan vi navigerer igennem klimakrisen, coronakrisen, biodiversitetskrisen og hvad vi kan gøre for
at bygge videre på den grønne omstilling med fokus på det
midtjyske.
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Oplægsholder:

Thomas RavnPedersen
Lemvig
Direktør og chefredaktør på Verdens Bedste Nyheder

OPLÆG: Åbningsdebat - Kriser giver udfordringer
DATO:

Torsdag d. 19. august kl. 09.10 – 09:45

HVEM ER PERSONEN?
Thomas Ravn-Pedersen er uddannet journalist og Master of
Public Governance fra CBS. Han har arbejdet for DR og en
haft række roller i civilsamfundet i forskellige fonde, bestyrelser og NGO’er, inden etableringen af Verdens Bedste Nyheder.
Verdens Bedste Nyheder er et uafhængigt medie, der laver
konstruktiv journalistik og kampagner om fremskridt og løsninger på verdens udfordringer. Arbejdet tager udgangspunkt
i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, der handler om
at løse nogle af verdens største udfordringer, for eksempel
ekstrem fattigdom, global ulighed og klimaforandringer.

med netværket omkring selvstændige emner
Thomas Ravn-Pedersen deltager i åbningspaneldebatten
som streames fra KKR Midtjyllands Klimakonference i Skive.
Her vil der snakkes om hvordan vi navigerer igennem klimakrisen, coronakrisen, biodiversitetskrisen og hvad vi kan gøre
for at bygge videre på den grønne omstilling med fokus på
det midtjyske.

DERTIL ER THOMAS RAVN-PEDERSEN
• Erfaren indenfor SDG’s (bæredygtighedsmålene)
• Thomas uddannet på Danmarks Journalisthøjskole(1987-1991).Medlem af 2030-Panelet, som har til Formål at understøtte 2030-Netværkets politiske arbejde
gennem analysearbejde, sparring, videndeling og møder
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Oplægsholder:

Peter
Trillingsgaard
Lemvig
Koncernkommunikationsdirektør og Group Vice
President hos Grundfos

OPLÆG: Åbningsdebat - Kriser giver udfordringer
DATO:

Torsdag d. 19. august kl. 09.10 – 09:45

HVEM ER PERSONEN?
Siden 2019 har Peter som koncernkommunikationsdirektør
haft ansvaret for Group Communication, Public Affairs & Engagement hos Grundfos.
Med i baggagen er bl.a. 14 års erfaring fra LEGO samt hos
Dansk Industri, hvor han blandt andet havde ansvar for
CSR-aktiviteterne, eksempelvis i forbindelse med FN’s Global
compact, som DI var den første industriorganisation til at underskrive. Endvidere tæller CV’et tidligere i karrieren opgaven
som rådgiver for Socialdemokratiet i Europea Parlamentet.

Peter Trillingsgaard deltager i åbningspaneldebatten som
streames fra KKR Midtjyllands Klimakonference i Skive. Her
vil der snakkes om hvordan vi navigerer igennem klimakrisen, coronakrisen, biodiversitetskrisen og hvad vi kan gøre
for at bygge videre på den grønne omstilling med fokus på
det midtjyske.
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Oplægsholder:

Peter Rathje
Lemvig
Administrerende direktør for ProjectZero i Sønderborg
Kommune

OPLÆG: Klimapolitisk lederskab i kommunerne
DATO:

Torsdag d. 19. august kl. 09.45 – 10:10

HVEM ER PERSONEN?
Peter Rathje har siden 2007 stået i spidsen for at omsætte
ProjectZero-visionen til konkrete planer og efterfølgende eksekvere disse i samarbejde med relevante stakeholders.

Peter Rathje deltager i oplægget omkring Klimapolitisk Lederskab i Kommunerne som streames fra KKR Region Midtjylland’s Klimakonference i Skive.

Peter har en bred ledelseserfaring fra topledelse af mindre
og mellemstore virksomheder. Derudover har han indgående
kendskab til uddannelses- og forskningsverdenen gennem
mange års medlemskab af bestyrelsen for både skoler og videregående uddannelsesinstitutioner.
Peter er ligeledes næstformand i CITIES-projektet, Council
representative i NCOE NORD-star klima-forskningsprogrammet, medlem af Sønderborg Transportråd, Sønderborg Vækstråd og 3F´s Grønne tænketank.
DERTIL ER PETER RATHJE
• Fremragende til at navigere indenfor det private som det
offentlige
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Oplægsholder:

Henrik Müller
Lemvig
Klimachef i Aarhus Kommune og formand for Kommunalteknisk Chefforum Klimafaggruppe

OPLÆG: Klimapolitisk Lederskab i kommunerne
DATO:

Torsdag d. 19. august kl. 09.45 – 10:10

HVEM ER PERSONEN?
Henrik Müller har som Klimachef i Aarhus Kommune siden
2015 været ansvarlig for kommunens seneste to klimaplansperioder og opskaleringen af klimaindsatsen i Aarhus.
Han er oprindeligt uddannet forstkandidat, men har en langvarig erfaring fra både Aarhus Amt og Aarhus Kommune.

Henrik Mûller deltager i oplægget omkring Klimapolitisk Lederskab i Kommunerne som streames fra KKR Region Midtjylland’s Klimakonference i Skive.

Endvidere har Henrik været byrådsmedlem i Skanderborg
Kommune og blev i den forbindelse også udpeget til bestyrelsesformand for Skanderborg Forsyning, hvor projektet med at
etablere AquaGlobe blev gennemført i partnerskab med en
række af vandbranchens førende aktører.
DERTIL ER HENRIK MÛLLER
• Erfaren indenfor innovation, forandringsledelse og bæredygtighedsudvikling indenfor organisationer og lokale
samfund
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Oplægsholder:

Morten
Westergaard
Lemvig
Klimachef i Middelfart kommune

OPLÆG: Klimapolitisk Lederskab i kommunerne
DATO:

Torsdag d. 19. august kl. 09.45 – 10:10

HVEM ER PERSONEN?
Morten Westergaard står forrest på banen, når klimadagsordenen og den grønne omstilling skal håndteres i Middelfart
Kommune og har markeret sig med en række roste klimaprojekter.

Morten Westergaard deltager i oplægget omkring Klimapolitisk Lederskab i Kommunerne som streames fra KKR Region
Midtjylland’s Klimakonference i Skive.

Han er oprindeligt uddannet cand.geom og er en aktiv oplægsholder og daglig drivkraft for at få endnu flere med på
klimadagsordenens mange udfodringer og potentialer.
DERTIL ER MORTEN WESTERGAARD
• Bedømt som den mest innovative leder i Danmark af forsamlingen af tekniske kommuneledere i Danmark.
• Internationale nomineringer inden for bæredygtigfysisk
planlægning
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Oplægsholder:

Lone Belling
Lemvig
Bæredygtighedsrådgiver og ledelseskonsulent

OPLÆG: Klimapolitisk Lederskab i kommunerne
DATO:

Torsdag d. 19. august kl. 09.45 – 10:10

HVEM ER PERSONEN?
Lone Belling arbejder bl.a. med bæredygtighed og dannelse
samt ledelses- og organisationsudvikling. Hun er uddannet
cand. phil. i samfundsfag og senere journalist og har kombineret det med en række forskellige uddannelser inden for
bæredygtig omstiling.
Lone er en erfaren foredragsholder, debattør og forfatter og
har som konsulent arbejdet med omstillingsprojekter hos en
række kommuner og virksomheder.
Lone er optaget af hvordan vi skaber livsduelige og resiliente
organisationer, der både har fokus på kerneopgaven og hvor
mennesker udfolder og udvikler deres potentialer.

mennesker kan udfolde deres fulde potentiale. At støtte
menneskers evne og vilje til at tage lederskab og medansvar for helheden –uanset om de er ledere eller medarbejdere. Samt at styrke og træne kommunikation-At understøtte innovativ tænkning og handlinger i organisationer
med afsæt iTeori Ulægning

Lone Belling deltager i oplægget omkring Klimapolitisk Lederskab i Kommunerne som streames fra KKR Region Midtjylland’s Klimakonference i Skive.

DERTIL ER LONE BELLING
• Indehaver af firmaet LIV OG LEDERSKAB
• Interesseret i at skabe livsduelige organisationer hvor
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Oplægsholder:

Laura Storm
Lemvig

International ekspert i ledelse og bæredygtighed
og forfatter til den meget omtalte og roste bog
”Regenerative Leadership”

OPLÆG: Regenerativ Ledelse-Fremtidens Klimalederskab
DATO:

Torsdag d. 19. august kl. 10:30-11:30

HVEM ER PERSONEN?
Laura Storm har arbejdet med bæredygtighed i 20 år og er
international ekspert i ledelse og bæredygtighed og medforfatter til den meget omtalte og roste bog Regenerative
Leadership - the DNA of life-affirming 21st century organisations.
Laura er grundlægger af Regenerators og har brugt hele sin
karriere på skæringspunktet mellem bæredygtighed, organisationsudvikling, klimapolitik og naturens intelligens. Hun
har startet og ledet flere internationale organisationer med
fokus på den globale transformation til bæredygtighed herunder Copenhagen Climate Council og Sustainia. Hun er
blevet tildelt titlen ”Worldchanger” af Greenbiz, udnævnt til
en af de 30 leading women within sustainability and regeneration by Sustainable Brands, er valgt af World Economic
Forum som en ung global leder, en World Economic Forum
Bæredygtighedsekspert og betræder en række bestyrelsesposter.

DERTIL ER LAURA STORM
• Forfatter til bogen ”regenerative leadership”
• Med i flere Ted Talks

Laura Storm vil på sin helt fantastiske og gribende måde fortælle om fremtidens (klima) lederskab.
Laura Storm siger ”Regenerative ledere er ikke filantroper,
men forretningsfolk, der ønsker at skabe mere værdi, end de
tager”
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TEMA: ”Med Pandemien Som Løftestang”

DET
NATIONALE
KLIMATOPMØDE
18.+19. AUGUST
2021

Oplægsholder:

Thomas
Danielsen
Lemvig
Folketingsmedlem (V)

OPLÆG: Debat - Fremtidens Klimapolitiske Lederskab
DATO:

Torsdag d. 19. august kl. 13:00-13:45

HVEM ER PERSONEN?
Thomas Danielsen er en dansk politiker og medlem af Folketinget for partiet Venstre.
Thomas Danielsen er Folketingets formand for Energi,Forsynings- og Klimaudvalget. Derudover er han Venstres
Energiordfører, Klimaordfører, Landdistrikts- og øordfører,
Fiskeriordfører samt Ordfører for Færøske anliggender.
Thomas Danielsen sidder i følgende udvalg i Folketinget:
Klimaudvalget, Miljø- og Fødevareudvalget, Udvalget for
Landdistrikter og Øer, Uddannelses- og Forskningsudvalget,
Social- og Indenrigsudvalget, Europaudvalget, Færøudvalget, Indfødsretsudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget.

Thomas Danielsen deltager i debatten omkring Fremtidens
Klimapolitiske Lederskab.

ERTIL ER THOMAS DANIELSEN
• Tidligere
rekassen

bankrådgiver
Holstebro

ved

Spa(2009-2011)
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TEMA: ”Med Pandemien Som Løftestang”

DET
NATIONALE
KLIMATOPMØDE
18.+19. AUGUST
2021

Oplægsholder:

Theresa
Scavenius
Lemvig
Lektor i klimapolitik v. Aalborg Universitet

OPLÆG: Debat - Fremtidens Klimapolitiske Lederskab
DATO:

Torsdag d. 19. august kl. 13:00-13:45

HVEM ER PERSONEN?
Theresa Scavenius er en dansk forsker og politiker. Hun
er lektor ved Aalborg Universitet København med klimapolitik som sit forskningsområde. Hun har tidligere været medlem af Radikale Venstre og Alternativet.
Theresa Scavenius er lektor ved Institut for Planlægning, Aalborg Universitet København, Danmark. Hun har en ph.d. fra
Københavns Universitet. Hun har været gæsteforsker ved
Oxford University i 2012. Hun er medredaktør (sammen med
Steve Rayner) af bogen Institutional Capacity for Climate
Change Response og medredaktør (med Christian Rostbøll)
for bogen Kompromis og uenighed, som begge er blevet udgivet af Routledge.

Theresa Scavenius deltager i debatten omkring Fremtidens
Klimapolitiske Lederskab.

DERTIL ER THERESA SCAVENIUS
• Medredaktør (sammen med Steve Rayner) af bogen Institutional Capacity for Climate Change Response og medredaktør (med Christian Rostbøll) for bogen Kompromis og
uenighed, som begge er blevet udgivet af Routledge
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TEMA: ”Med Pandemien Som Løftestang”

DET
NATIONALE
KLIMATOPMØDE
18.+19. AUGUST
2021

Oplægsholder:

Monika
Skadborg
Lemvig
Medlem Ungeklimarådet

OPLÆG: Debat - Fremtidens Klimapolitiske Lederskab
DATO:

Torsdag d. 19. august kl. 13:00-13:45

HVEM ER PERSONEN?
Monika Skadborg er forperson i for Ungeklimarådet, hvilket
hun har været siden foråret 2019. Siden januar 2021 har
hun også været en del af organisationen Europas Youth Forum, som kæmper for Europas unges rettigheder.
Dertil er hun en del af rådet DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, hvor hun bl.a. forstår som repræsentant for ungdommen
i de danske delegationer til internationale forhandlinger om
klima. Skaber kendskab til, og debat om, klima- og miljøproblematikker blandt danske unge.

Monika Skadborgdeltager i debatten omkring Fremtidens Klimapolitiske Lederskab.

DERTIL ER MONIKA SKADBORG
• Idealist, klimanørd og indtil videre halv ingeniør
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