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I 2022 ER TEMAET: ”Jorden i balance” 
- Fra forbrugssamfund til regenerativt samfund - fra udfordring til mulighed 

Verdens 7,8 mia. mennesker bruger årligt langt flere ressour-
cer end Jorden kan genskabe på et år. Global Footprint Net-
work oplyser, at i 2021 faldt Earth Overshoot Day den 29. juli. 
Året forinden var det næsten en måned senere! 

For at vende udviklingen skal der ske radikal forandring af 
vores levevis. Vi skal tænke anderledes, omlægge ressour-
ceforbrug, produktion, affaldshåndtering og genbrug. Vi skal 
vænne os til en ny virkelighed med øget fokus på klimatilpas-
ning og begrænsede ressourcer. For at komme i balance er 
der brug for, at vi giver mere tilbage til Jorden end vi tager. 
Det er andre ord for den regenerative tilgang.  Det er blevet 
tydeligt, at energipolitik også er sikkerhedspolitik, hvilket helt 
aktuelt har skabet et momentum for at accelerere den grønne 
omstilling i Europa. 

Dette års Klimatopmøde stiller skarpt på den nødvendige om-
stilling, samt hvordan vi derigennem kan bidrage til at skabe 
en bedre jordklode. Fokus er på at vise tilgange og konkrete 
eksempler, som kan inspirere og vise veje – det er der brug for 
i Danmark og globalt!

Men kan tankerne realiseres i større sammenhænge? Vi vil ud-
fordre de enkelte oplægsholdere til at fortælle om muligheder-
ne for at skalere og udbrede projektideerne. Ofte er det nemlig 
sådan, at det er nemmere at lave nye innovative projekter end 
at implementere en blivende forandring, der kopieres til andre 
områder. 

AUGUST
17. – 18. 2022 
LEMVIG

KERNEFORTÆLLINGEN
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TIDSPUNKT: SPOR 1
CIRKULÆR  
ØKONOMI

SPOR 2
CO₂ REDUKTION

SPOR 3
KLIMATILPASNING

SPOR 4
VANDTEKNOLOGISKE 
LØSNINGER

Cirkulær Økonomi  
– teori og praksis

Reduktionerne &  
systemerne

Tilbagetræknings- 
strategier

Et dansk eksport- 
eventyr indenfor vand

09.00 – 09.10 Velkomst v. Klimatorium, Lemvig Kommune, Region Midtjylland

09.10 – 09.20 Intro v/moderatorer Nina Bendixen & Kristian Ring-Hansen Holt

09.20 – 10.00 Keynote – Andrew Simms – rapid systemic and behavioral transitions 

10.00 – 10.30 PAUSE – excl. skift

10.30 – 12.00 Tænkningen bag  
cirkulær økonomi
Oplægsholdere:
Beth Rattner, Biomimicry 
og Hans Sanderson,
Seniorforsker, AU

Ændringer er  
nødvendige NU
Oplægsholdere:
Sebastian Mernild,  
professor og leder af SDU 
Climate Cluster

Langsigtet planlægning
og prioritering af klima- 
tilpasningsindsatsen
Oplægsholdere:  
Anna Aslaug Mortensdottir 
Lund, KU. Christian  
Andersen, Danske Regioner
Mie Thomsen, KL 

Vandteknologier  
kan lede os til en  
bæredygtig fremtid
Oplægsholdere:
Susan Krumdieck, chair 
Energy Transition  
Engineering

12.00 – 13.00 FROKOST – inkl. skift

13.00 – 14.30 Fra teori til praksis
Oplægsholdere:  
Michael Aastrup, Tarkett. 
Lisbeth, WallPipe

Bæredygtig udvikling 
fra et overordnet  
samfundsperspektiv
Oplægsholdere:  
Julie Emontspool, SDU 
(sprog: engelsk).  
Lea Munkholm, Region 
Midtjylland.   
Thomas Meinert Larsen, 
Klimabevægelsen

Inddragelse og  
samarbejde på tværs
Oplægsholdere:  
Karsten Schipperheijn, P2, 
Holland (online). Albert Jan 
Kerssen, Idverde Holland

Erhvervsfyrtårn  
- vandteknologiske 
løsninger
Oplægsholdere:  
Tom Heron, direktør NIRAS
”Pat A. Han, teknisk direk-
tør v. Skovgaard Energy, 
Lone Tang, Adjunkt VIA 
University College, Knud 
Hjortlund, Innovations-
chef v. Food & Bio Cluster 
Denmark, Henrik Bjørnager 
Jensen, International direk-
tør v. CLEAN”

14.30 – 15.00 PAUSE – inkl. skift

15.00 – 16.30 Det offentlige kan 
skam også
Oplægsholdere:  
Jens Hjul-Nielsen, BOFA,  
Bornholms Affaldsselskab

Hverdag & bære- 
dygtighed
Oplægsholdere:   
Kristian Borch, AAU
Steen Møller, Grobund
Martha vrist, direktør Midt-
jyske Jernbaner

Helhedsorienterede, 
langsigtede og værdi-
skabende klimatilpas-
nings løsninger
Oplægsholdere:  
Henrik Vest Sørensen, 
ReDoCO2. Mia Rix, Ran-
ders Kommune. Lise Holm, 
Dragør Kommune. Lis 
Nowak, Odense Kommune. 

Implementering af  
de teknologiske 
løsninger indenfor 
vandteknologi 
Oplægsholdere:   
Jonas Falzarano Jessen 
PhD ved Aalborg Universi-
tet. tekno-antropolog
Saruch Satishkumar Rat-
hore, Aalborg Universitet, 
Bulut Kuskonmaz, Aalborg 
Universitet, Rafael Wisnie-
wski, Aalborg Universitet

16.30 – 17.00 Jorden i balance - dialog og opsamling. Tak for i dag

FAGLIG TOPKONFERENCE 
DAG 1: 17. AUGUST

Program for dagen 

ENG

ENG

ENG

ENG

ENG
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NETVÆRKSMIDDAG  
17. AUGUST KL. 19.00

Netværksmiddag til en hel særlig pris, som 
kun er muligt takket være de skønne værter af  
Klimatopmødet. Netværksmiddagen afholdes 
på det historiske og skønne Hotel Lidenlund 
midt i Lemvig centrum. Der serverers en lækker 
klimavenlig menu lavet med lokale råvarer. 

En perfekt afslutning på en spændende dag, 
men skynd dig da der kun er begrænsede plad-
ser! Tilmelding på klimatorium.dk

Pris kr. 350,00 / kuvert
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TIDSPUNKT: På konferencens anden dag skal vi både samle op på konferencens første dag, så vi sikrer, 
at den nye viden, der er fremkommet, bringes videre, og vi kan blive klogere på, hvad der 
driver store forandringer – særligt hvordan de menneskelige faktorer spiller ind.

Dagen afsluttes med en spændende paneldebat, hvor relevante politikere drøfter og reflek-
terer over, hvordan vi kan sikre den nødvendige forandring, for at få ”Jorden i balance”.

09.00 – 09.10 Velkomst v. Klimatorium, Lemvig Kommune, Region Midtjylland

09.10 – 09.30 Introduktion af anden dagen af Klimatorium’s Nationale Klimatopmøde 2022 v/ Nina & kristian.
Vi bygger bro! Hvilke anbefalinger tager vi med os fra første dagen og hvordan får vi dem givet videre til 
politikerne?

09.30 – 11.00 Keynote. Sebastian Mernild, professor og leder af SDU Climate Cluster og Jenny Elissen,  
kreativ strategi og stifter af Giantleapers.com
Noget skal ske, men hvad skal til? Det står ret klart at der skal handles og at store systemiske ændrin-
ger skal foretages, men hvordan opnås politisk enighed og hvordan lykkes vi med at få sat handling bag 
de mange ord? 

11.00 – 11.30 PAUSE 

11.30 – 12.40 Politisk Paneldebat. Med udgangspunkt i konferencens anbefalinger, vil politikerne drøfte hvordan  
vi kan sikre at nødvendige handlinger og ændringer, for at opnå en ”Jord i balance” igangsættes. 
Hvem er ansvarlig for hvilke handlinger? Hvilke forandringer kan vi selv skabe i branchen?  
Hvilke skal vi formidle videre til andre, fx vores nationale politikere? 
Politisk panel: Karsten Filsø (SF), Stine Isaksen (formidler og redaktør), Steffen Damsgaard (Landdistrik-
ternes Fællessråd), Simon Weber (Ungeklimarådet), Preben Friis-Hauge (Venstre), Katrine Olldag (Radi-
kale Venstre), Bent Graversen (Venstre), Tyra Møll-Holst (Ungeklimarådet), Orla Østerby (løsgænger)

12.40 – 13.00 Afrunding & klimavenlig sandwich efter konferencen

POLITISK TOPKONFERENCE
DAG 2: 18. AUGUST

Program for dagen 

ENG
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PRAKTISK INFO 

OVERNATNING
Se oversigt over hoteller nær Klimatorium her eller scan 
QR-koden

VEJVISNING 
FRA TOGSTATION TIL KLIMATORIUM

TAXA LEMVIG:
CITY TAXI LEMVIG: 97 82 14 15
Dantaxa 48 48 48 48

Det tager omkring 20 minutter at gå fra Lemvig Station til  
Klimatorium. Vi anbefaler at opleve den gående. Byen og 
ruten langs havnen er nemlig særlig smuk til fods.

Se ruten her eller scan QR-koden 

OPLEV OG SE
Der findes et hav af oplevelser på vestkystens mange skønne 
destinationer. 

Udforsk mulighederne her eller scan QR-koden

MARKEDSPLADSEN
Markedsplads med innovative projekter, produkter, løsninger 
og initiativer for tilmeldte kl. 08.30 - 17:00 (15.00)

Læs mere her eller scan QR-koden

PARKERING
Der er ladestationer ved Klimatorium, og en række øvrige 
p-pladser her omkring. 

Find din P-plads her eller scan QR-koden
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TLF. 51 64 37 10

https://klimatorium.dk/det-nationale-klimatopmoede-2022/overnatning/
https://klimatorium.dk/det-nationale-klimatopmoede-2022/transport-fra-togstation-til-klimatorium/
https://www.visitnordvestkysten.dk
https://klimatorium.dk/det-nationale-klimatopmoede-2022/markedsplads/
https://klimatorium.dk/detnationaleklimatopmoede/parkering/

