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Energiens Folkemøde 2021 
Program for hovedscenen 

Ret til ændringer forbeholdes 

 Torsdag 16. september 2021, kl. 11-18 

11.00-11.15 Velkomst 

11.15-12.00 
Regeringens og kommunens mål for klima og energi frem mod 2030 og 2050 

og hvordan berører det mig som borger. 

12.15-13.00 

Hvad kører vi på i fremtiden 

El, brint eller noget helt andet. Bliver det billigere eller dyrere og hvornår er 

det bedst at skifte bilen ud. 

13.15-14.00 
Fremtidens brændstof til den tunge trafik – lastbiler, skibe, fly 

El, brint, ammoniak, eller? Hvad betyder det for job og erhverv i fremtiden. 

14.15-15.00 

Landbruget 

Klima og energi udfordrer landbruget: Kvægdriften, gødningen, bæredygtig 

produktion og kundekrav. Hvordan vil landbruget tackle det 

15.15.16.00 

Byggebranchen og den grønne omstilling. 

Hør hvad arkitekter og entreprenører har af bud på bygning af bæredygtige 

boliger og erhvervsbygninger i fremtiden – og som vi allerede kan bruge når vi 

bygger om og vedligeholder vore boliger 

16.15-17.00 
Når klimaforandringer fører til vand i kælderen – hvem har så ansvaret 

Skal det være statens, kommunernes eller borgernes problem 

17.15 – 18.00 

Klimaaftale uden velfærdstab 

Ingen fordyrelser for borgere og virksomheder – samlet set. Hvad bliver 

dyrere og hvad billigere når klima- og energiplanerne foldes ud. 
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 Fredag 17. september 2021, kl. 10 -17 

10.00-10.45 
Præmieuddeling 

Vinderne af udviklerprisen og ungeprisen 

11.00-11.45 

Den grønne omstilling medfører mange nye grønne jobs – siges der. 

Hvor og hvornår kommer de. Kræver de opkvalificering og evt. helt nye 

uddannelser. Hvem kan være med. 

12.00-12.45 
Klimasynderen i klædeskabet 

Tøjbranchen står for stor udledning af CO2 

13.00-13.45 
Færre bøffer og flyrejser – eller skal teknologien løse klima- og 

energiudfordringerne. 

14.00-14.45 

 Når kraft-varmeværket lukker – hvor kommer fjernvarmen så fra? 

Kodeordet er sektorkobling. Hør hvad det betyder og om det bliver dyrere 

eller billigere at varme boligen op og have varmt vand i hanerne. Hør også 

hvad du selv kan gøre for at mindske udledningen og spare på energien. 

15.00-15.45 
Skal det være rød eller blå politik der fører til den grønne omstilling. 

Politisk debat mellem NN fra Socialdemokratiet og NN fra Venstre 

16.00-16.45 

Sol over land 

Solcellemarker i stedet for kornmarker. Udviklingen for energiforsyning fra 

solceller. 

 


