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Kan coronakrisen vise os, hvordan vi løser
klimakrisen?
”Pandemien, klimakrisen og biodiversitetskrisen er alle
udtryk for det samme: At mennesket ikke tilpasser sig sine
omgivelser, men tror, vi kan få naturen til at føje sig efter
vores interesser. Vores nylige tab af kontrol over naturen bør
gøre os mere ydmyge”. (Andreas Lloyd, Information, 2021)

TOPMØDETS
RAMMEFORTÆLLING
Kan coronakrisen vise os,
hvordan vi løser klimakrisen?
”At kriser og katastrofer udgør mulighedsrum for samfundsmæssig læring og nytænkning er et historisk set velkendt
fænomen. Det udspillede sig blandt andet efter anden
verdenskrig, efter oliekriserne i 1970’erne, Tjernobyl-ulykken
i 1986, Katrina-oversvømmelseskatastrofen i New Orleans i
2005, og efter Fukushima Daiichi atom- og tsunamikatastrofen i Japan i 2011. Der er grund til at arbejde for, at corona-krisen tilsvarende kan blive et afsæt for læring i forhold til
håndtering af den mere omfattende klimakrise.” (Klima- og
Omstillingsrådet, 2020).
Coronakrisen viste verden, at vi ved hjælp af samarbejde
og dialog kan agere hurtigt og konsekvent og opnå store
resultater i fællesskab. Under pandemien har der været både
økonomi og folkelig opbakning til store samfundsmæssige
ændringer.
Visionen for Det Nationale Klimatopmøde 2021 er at nytænke klimaindsatsen i lyset af, hvad pandemien har lært os om
fællesskab, lederskab og global handling.
• Hvordan kan vi bruge erfaringerne fra pandemien positivt i
vores anden globale krise: Klimakrisen?
• Hvordan får klimaet samme politiske og økonomiske superkræfter som bekæmpelsen af covid-19?
• Hvordan gør vi klimakrisen lige så konkret og relevant for
borgerne som coronakrisen er? Både i forhold til konsekvenser og mulig handling.
Link: https://klimatorium.dk/det-nationale-klimatopmoede-2021/

Moderator-par

Vejrvært og klimajournalist Nina Bendixen og journalist Kristian
Ring-Hansen Holt er moderator-par på Det Nationale Klimatopmøde
og KKR Midt-Klimakonferencen.
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Klimalederskab med
pandemien som løftestang
09:00-09:10		 VELKOMMEN TIL KLIMATOPMØDET 2021
V. bestyrelsesformand Jørgen Nørby og direktør Lars Nørgård Holmegaard
		
Hele Klimatopmødet faciliteres af Nina Bendixen og Kristian Ring-Hansen Holt

09:10-09:30		 ÅBNING AF KLIMATOPMØDET
V. Borgmester Lemvig Erik Flyvholm og regionsrådsformand Anders Kühnau

09:30-10:30		 KEYNOTE – KEES KLOMP

		 Hollandske Kees Klomp, professor ved Rotterdam Universitet og stifter af THRIVE
		 Institutettet, ser ind i hvordan vi bruger erfaringerne fra pandemien positivt i klimahåndteringen.

10:45-11:45 SPOR 1:
		 FREMTIDENS FORBRUG

SPOR 2:
FREMTIDENS KLIMATILPASNING

		 v. Bente Halkier, professor ved Sociologisk Institut,
		 Københavns Universitet og Mikael Bellers Madsen,
		 projektleder CONCITO.

v. Lasse A. Rasmussen, Phd studerende v. Aalborg
Universitet og Peter Duus, udviklingskoordinator WSP

- De helt lokale løsninger

12:00-12:45		FROKOST
12:45-13:45 		 SPOR 1:
		 FREMTIDENS ENERGISYSTEM
		
v. Iva Ridjan Skov, lektor Institut for Planlægning,

SPOR 2:
FREMTIDENS KLIMATILPASNING

– tværkommunale- og regionale projekter

		 (Dette spor streames)

v. Henrik Vest Sørensen, teamleder klima og
vand v. Region Midtjylland og Kristine Vik Kleffel,
chefkonsulent i Region Hovedstaden

14:00-15.00		SPOR 1:
		 FREMTIDENS LANDBRUG

SPOR 2:
FREMTIDENS KLIMATILPASNING

		 Aalborg Universitet og Niels Buus Kristensen,
		 forskningsleder v. Transportøkonomisk Institut, Oslo

		 v. Tommy Dalgaard, professor v. Institut for Agro		 økologi, Jordbrugssystemer og Bæredygtighed, Aarhus
		 Universitet og Hans Roust Thysen, klimachef SEGES

- Paradigmeskifte, corona som innovationsstarter
v. Eva Sørensen, professor v. Roskilde Universitet og
Maj Green, direktør v. by- og miljøforvaltningen
Gladsaxe Kommune

15:15-16:45		 PANELDEBAT: BIODIVERSITETSKRISEN
		 v. Anders Sanchez Barfod, sektionsleder v. institut for Biologi, Aarhus Universitet,
		 Nina Larsen Saarnak, Leder for lokale sager v/ Danmarks Naturfredningsforening,
		 Tommy Dalgaard, professor v. Institut for Agroøkologi, Jordbrugssystemer og
		 Bæredygtighed, Aarhus Universitet og Jakob Aandstad Sørensen, medlem af
		Ungeklimarådet

16:45-17:00		 AFRUNDING AF DAG 1
		 V. bestyrelsesformand Jørgen Nørby og direktør Lars Nørgård Holmegaard
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09:00-09.10		 ÅBNING AF DAG 2 OG RAMMESÆTNING
		
Velkommen v. direktør Lars Nørgård Holmegaard

		 Rammesætning af dagen v. journalist og moderator Kristian Ring-Hansen Holt

09:10-09:45		ÅBNINGSDEBAT

		 Kriser giver udfordringer og udviklingsmuligheder - hvilken fremtid ser vi ind i?
		 Hvordan navigerer vi igennem klimakrise, coronakrise, biodiversitetskrise og hvad kan vi bygge videre på
		 med udgangspunk i vores styrkepositioner for den grønne omstilling i det midtjyske. V. Jesper Theilgaard,
		 Klimaekspert, Thomas Ravn-Pedersen, direktør og chefredaktør på Verdens Bedste Nyheder, Peter 		
		 Trillingsgaard, koncernkommunikationsdirektør og Group Vice President hos Grundfos og Jørgen Nørby,
		 formand for Regional Udvikling samt medlem af udvalget for Klima og Bæredygtighed i Region Midt
		
(streames fra KKR Midtjyllands Klimakonference i Skive)

09:45-10:10		 KLIMAPOLITISK LEDERSKAB I KOMMUNERNE
		 Bæredygtig ledelse og politisk ledelse af klimadagsordenen i forlængelse af
		 COVID-19 pandemien kræver et nyt ledelsesparadigme og diskussion af rolle		 fordelingen mellem kommune, byråd, ledelse, drift, borgere og virksomheder.
		 V. Peter Rathje, adm. direktør for ProjectZero i Sønderborg Kommune, Henrik
		 Müller, klimachef i Aarhus Kommune og formand for Kommunalteknisk Chefforums
		 Klimafaggruppe, Morten Westergaard, klimachef i Middelfart kommune og Lone
		 Belling, bæredygtighedsrådgiver og ledelseskonsulent
		
(streames fra KKR Midtjyllands Klimakonference i Skive)

10:30-11.30 		 REGENERATIV LEDELSE
		
- Fremtidens klimalederskab

		 v. Laura Storm, international ekspert i ledelse og bæredygtighed og
		 forfatter til roste bog ”Regenerative Leadership”

11:30 -12.:30

FROKOST

12:30-12.45 		 KLIMATOPMØDETS KONKLUSIONER:
		
Hvad har vi lært af pandemien?
		
Opsamling på indhold og overgang til den politiske debat og input
		 til klimastafet.

13:00-13:45		DEBAT - Fremtidens klimapolitiske lederskab med pandemien som løftestang
		 Thomas Danielsen, folketingsmedlem (V), Theresa Scavenius, lektor i
		 klimapolitik v. Aalborg Universitet og Monika Skadborg, medlem Ungeklimarådet

13:45.14.00 		 AFRUNDING AF TOPMØDET I LEMVIG
– Vi giver stafetten videre
		 V. direktør Lars Nørgård Holmegaard
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SAVE THE DATE!
Det Nationale Klimatopmøde 2021
afholdes 18.-19. august.
Tema: Kan coronakrisen vise os, hvordan vi løser klimakrisen?
Pandemien har lært os, hvad vi kan opnå gennem fællesskab
og global handling. Kan vi bruge det til at nytænke klimaindsatsen?
Vil du være med? Klik ind og tilmeld dig nu. Du kan deltage fysisk på Klimatorium i Lemvig eller livestreame, lige hvor du vil.
Se mere og tilmeld dig på www.klimatorium.dk

