Konferencen foregår på Odense Congress Center den 3. og 4. juni 2020
Klimahåndtering i natur, miljø og planlægning
- Fællesskab og fremdrift
Onsdag den 3.6.2020
09.45 – 12.30

Odense er årets konferenceby
Udgangspunktet er, vi kan ikke rede verden alene, men kan vi hjælpes af med at gøre det på lokalt, nationalt og
globalt plan? Mette Boye kommer og styrer slagets gang.
09.45
Åbningstale: Velkommen til Natur & Miljø 2020
Hvorfor er temaet valgt? Det går ufatteligt godt eller? Kommunernes rolle sammen med resten af det offentlige og
de private virksomheder. Fællesskab og fremdrift for fremtiden.
Thomas Barfoed, KTC og Hans Peter Birk Hansen, EnviNa
09.55 – 10.25
Hovedtaler 1
Nationalt: Vi fik en klimalov – hvordan blev den til og hvordan overlever den?
Hvad var baggrunden for en særskilt lov? Hvorledes er udviklingen forløbet siden lanceringen af klimaloven?
Hvordan bliver opgaverne fordelt i det offentlige og det private?
Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen
10.25– 10.50
Hovedtaler 2
Internationalt: Vi er ikke alene
De europæiske ambitioner? – Realisme eller filosofi – hvor er Danmark i det spil?
Og hvordan passer Danmarks planer ind i de sammenhænge, vi indgår i?
Expert in Climate Change Mitigation and Energy Suzanne Dael, https://www.eea.europa.eu/
10.50- 11.10
Lokalt: Hvordan bidrager vi bedst muligt til det gode resultat? Har vi brug for en facitliste?
De progressive danske kommuner
PAUSE
11.10 – 11.35
11.35 – 12.10
Spørgsmål til panelet (5-6 stk.)
Medlemmer: EnviNa - KTC - Det nationale netværk for klimatilpasning, Partnerskaber, Klimarådet, Global Compact
Network Denmark eller kritisk skribent.
Vi mangler ikke emner. Se blot følgende stikord.
Klimatilpasning – klimaindsats – klimaplan – klimalov – klimahåndtering – partnerskaber – bæredygtighed –
motivation – samfundsansvar – nedsat forbrug – Co2 – biodiversitet – viden og vaner.
Vi når slet ikke omkring alle emner. Det vi ikke når den 3. juni, det sætter vi på programmet en anden dag.

12.30 – 13.30
13.30 – 15.00
15.00 – 15.45
15.45 – 17.15
17.15 – 18.00
18.00 – 19.00
19.30 -

Tirsdag den 4.6.2019
09.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 15.00
15.15 – 15.35

12.10 – 12.30
Og nu til vejrudsigten ….
DMI og klimamodellerne. Hvordan ser vejr (klima) -udsigten ud?
FROKOST
Session 1
PAUSE
Session 2
FRIKVARTER: Optimistiske undertoner sammen med fadøl og hygge
Generalforsamling i EnviNa
MIDDAG, UNDERHOLDNING, FEST mm.
Bæredygtig mad og drikke suppleret med underholdning i afdæmpede toner afbrudt af motiverende replikker.
Festen deles i 2 – ro til dem der vil snakke og lidt mere uro til dem der vil røre sig.
Session 3
PAUSE
Session 4
FROKOST
Session 5
Tak for denne gang – Tidl. folketingsmedlem Steen Gade minder os om vigtigheden-af-det-med-at fokusere

