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Energiens Folkemøde 2021 
Program for folkescenen 

Ret til ændringer forbeholdes 

 Torsdag 16. september 2021, kl. 10-17 

10.00-10.15 
Velkomst 

Ved Borgmester Jesper Frost Rasmussen 

10.15-10.30 

Regionens og kommunens mål for klima og energi frem mod 2030 og 2050 

og hvordan berører det os som borgere. 

- Stephanie Lose, Regionsrådsformand, Region Syddanmark 

- Jesper Frost Rasmussen, Borgmester 

10.40-11.05 Skal det være rød eller blå politik der fører til den grønne omstilling. 

- Sarah Nørris, Esbjerg Byråd, Enhedslisten 

- Søren Heide Lambertsen, Esbjerg Byråd, Venstre 

11.15-11.40 
TotalEnergies grønne omstilling 

- Ole Hansen, Head of Development, TotalEnergies Esbjerg 

12.05-12.25 

Hvad kører vi på i fremtiden 

El, brint eller noget helt andet. Hvornår får vi tilstrækkelige ladestationer. 

Bliver det billigere eller dyrere og hvornår er det bedst at skifte bilen ud. 

- Anders Tystrup, Toyota Danmark 

12.40-13.00 
Alternativer i den grønne omstilling – er atomkraft en mulighed ? 

- Bent Lauritzen, lektor, DTU Fysik 

13.00-14.30 Pause 

14.45-15.15 

Grøn omstilling af elforsyningen – Antal og placering af ladestandere 

- Maja Sig Vestergaard, Senior ingeniør, Rambøll 

- Mads Brøgger, direktør, Norlys 

15.30-16.00 

Fremtidens bæredygtige landbrug 

Hvad skal vi spise i fremtiden og hvordan skal det produceres 

- Anders Flensburg, Permeco 

- Henrik Jessen, formand for Landbo Syd 

16.05-16.25 

Sol over land 

Store solcelleparker erstatter i stigende grad bølgende kornmarkerne, nogen 

på borgerinitiativ andre ikke. Hvem og hvad skal bestemme udviklingen i 

forsyningen med solenergi. 

- Jens-Peter Zink, Executive Vice President, European Energy 

16.30-17.00 

Det store overblik 

Hvordan ser vi på den samlede udvikling i klima, energi over miljø frem mod 

2030 og 2050, nationalt og i den globale sammenhæng 

- Brian Vad Mathiesen, Professor, Aalborg Universitet 

Mathias Botoft, Ungeklimarådet 
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 Fredag 17. september 2021, kl. 10 -17 

10.00-10.30 

Greta Thunbergtalen – konkurrence 

Tre unge, passionerede klima-talere præsenterer deres klimatale til Esbjerg. 

- Præsentation og kåring af vinder 

 

10.45-11.15 Pause 

11.30-12.30 

Løvens Grønne hule – konkurrence 

Unge som har virkelig god grøn idé og som er udvalgt blandt indsendte ideer 

præsenterer deres ide på scenen.  

- Præsentation og kåring af vinder. 

 

12.45-13.15 

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

Hvor og hvornår kommer de ny jobs. Kræver de opkvalificering og evt. helt 

nye uddannelser. Hvem kan være med. 

- Dennis Jul Pedersen, havnedirektør 

- Brian Lyst, FH Sydvestjylland  

13.15-14.15 Pause 

14.15-14.45 

Klimasynderen i klædeskabet 

Tøjbranchen står for stor udledning af CO2 og brug af kunststoffer baseret på 

fossile råprodukter. Hvordan ser branchen og vi som forbrugere på den 

udfordring 

- Vibeke Myrthue Jensen, konsulent, Forbrugerrådet Tænk 

- Nikolai Klausen, Direktør, Wear og Dansk Erhverv 

15.00-15.30 

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

Hvad betyder det og 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. 

- Henrik H. Blicher, Projektchef, Din Forsyning 

15.45-16.15 

Energiøer 

Status for udviklingen og hvor mange øer er nødvendige og hvor skal de ligge 

for at sikre forsyningerne også til fremtidens drivmidler til især den tunge 

transport 

- Hanne Storm Edlefsen, Afdelingsdirektør, Energinet 

16.30-17.00 

Klimaaftale uden velfærdstab 
Regeringens plan for grøn omstilling uden velfærdstab og energibranchens 
innovation med samme målsætning. Ingen fordyrelser for borgere og 
virksomheder samlet set. Hvad bliver dyrere og hvad bliver billigere 

- Anders Kronborg, Medlem af Folketinget 
- Glenda Napier, Adm. direktør, Energy Cluster Danmark 

 


