
 

Program 

Første weekendsamling i Borgertinget den 24.-25. oktober 2020 

LØRDAG 

9:00 10:00 Check-in, afprøvning af teknik (lyd, værktøjer og teknik)  

10:00 10:15 Officiel åbning og velkomst, Dan Jørgensen, Klima-, energi- og forsyningsminister  

10:15 10:30 Opgaver, arbejdsform, grundregler og forløb, Lars Klüver, Teknologirådet 

10:30 11:45 Gruppedialog: Præsentationsrunde, forventninger til Borgertinget og kommentarer til opgaver 
og arbejdsform. Efterfølgende opsamling. 

PAUSE 

12:15 13:45 Klimaomstillingen – overblik over udfordringen og handlemuligheder  

 Overbliksoplæg v. Kenneth Karlsson, Phd, senior projektleder ved IVL Svenska 
Miljöinstitutet og direktør hos Energy Modelling Lab 

 Gruppedrøftelser og spørgsmål til Kenneth Karlsson 

PAUSE 

14:30 17:15 Klimaomstillingen - de overvejende tekniske greb  

Fire eksperter giver hver deres perspektiv: 
 Henrik Lund (Aalborg Universitet, Professor i energiplanlægning): Ingeniørforeningens 

bud på, hvordan 70% målet kan nås 
 Jørgen E. Olesen (Aarhus Universitet, Klimaforsker): Hvordan skal de store udfordringer 

i landbruget håndteres? 
 Mette Boye (Sekretariatschef i Dansk Miljøteknologi): Hvordan udnyttes biomassen 

bedst muligt? 
 Jakob Christensen (COWI): Omlægning af transporten, ud fra hensyn til både klima og 

økonomi 
Gruppearbejde: Hvad synes Borgertinget er vigtigt – brainstorm i hver gruppe på 5+ problemer 
eller mulige løsninger, der skal arbejdes videre med 

17:15 17:30 Afslutning af dagen – farvel og tak 

SØNDAG 



 

9:00 11:45 Velkommen og introduktion til dagen 
 
Klimaomstillingen – greb, der overvejende ikke er teknologiske  
 
Fire eksperter giver hver deres perspektiv: 

 Katherine Richardson (Professor, Makroøkologi, Evolution og Klima): Klimaomstillingen 
– hvad er udfordringen og de nødvendige samfundsændringer? 

 Peter Mølgaard (formand for Klimarådet): Hvad koster det at nå i mål? 
 Jens Hauch (vicedirektør i Kraka): Hvordan laver vi en klimaomstilling, som ikke går ud 

over de svageste? 
 Kristian Borch (Aalborg Universitet): Teknik i landskabet (solceller, vindmøller mm) – 

bedre processer og samarbejde 
Gruppearbejde: Hvad synes Borgertinget er vigtigt - brainstorm i hver gruppe på 5+ problemer 
eller mulige løsninger, der skal arbejdes videre med. 

PAUSE 

12:30 16:30 Aktuelle spørgsmål og retning for omstillingen 

Der tages fat på tre udvalgte emner med aktuel politisk relevans.  

Program for hver af de tre emne-sessioner: 1) Tre korte videoindlæg, 2) Gruppedrøftelser og 3) 
Afstemninger i plenum. Spørgsmål med fokus på retning, hastighed og væsentligste virkemidler  

Grøn skattereform og finansiering af omstillingen  
 Inge Røpke, Professor i Økologisk økonomi 
 Lars Andersen, Direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
 Otto Brøns-Petersen, Analysechef i CEPOS 

Biomasse og arealanvendelse  
 Henrik Wenzel, Professor på SDU i Grøn Teknologi 
 Niels Peter Nørring, Klimadirektør i Landbrug & Fødevarer 
 Rikke Lundsgaard, Landbrugspolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening 

Livsstil, kendt eller fremtidig teknologi?  
 Brian Vad Mathiesen, Professor AAU 
 Christian Ibsen, Direktør i CONCITO 
 Theresa Scavenius, lektor AAU 

16:30 

 

 

17:30 Tak for denne gang 

 Afstemninger om, hvilke emner der skal prioriteres i Borgertingets videre arbejde 
 Afrunding, præsentation af det videre forløb samt Evaluering af weekenden 

(spørgeskema) 

BIO-pauser: udover de programsatte pauser, vil der blive lagt flere små pauser ind løbende både lørdag og søndag 

 


