Vores øgede forbrug af kul og olie medfører en øget koncentration af drivhusgasser i atmosfæren. Drivhusgasser lader solens stråler passere men hindrer, at varmestrålingen
fra jorden vender tilbage til rummet. Det bevirker, at jorden holder på varmen, hvilket
fører til temperaturstigninger.
Vær med til at gøre en forskel: Vanetænkningen skal lægges på hylden, og vi skal
sammen skabe nye ideer, der kan mindske CO2-udslippet i Høje-Taastrup Kommune.

Program
Høje -Taastrup 23. september 2009
Danmarks Naturfredningsforening og Høje-Taastrup Kommune
inviterer til lokalt klimatopmøde.

Med støtte fra:

Du kan bidrage til at løse

Program for lokalt klimatopmøde

klimaproblemerne
Høje-Taastrup Kommune er blandt de 45

08:30

kommuner, der har skrevet under på en aftale

topmødet åbner, registrering, kaffe og the

med Danmarks Naturfredningsforening om at

09:00

nedbringe CO2-udslippet med to procent om
året frem til 2025.
Nu inviterer Danmarks Naturfredningsforening og kommunen lokale beslutningstagere og ildsjæle til lokalt klimatopmøde. Du er blandt de politikere, institutions- og virksomhedsledere samt borgere og eksperter, vi har valgt personligt at invitere.
Målet med mødet er at udvikle lokale initiativer og samarbejder,
der kan bidrage til at mindske CO2-udslippet i Høje-Taastrup Kommune. Vanetænkningen skal lægges på hylden, hvis vi skal løse de
klimaskabte problemer. Her tror vi, at du kan være med til at gøre
en forskel.
Danmarks Naturfredningsforening arrangerer ni lokale klimatopmøder over hele landet. De initiativer og ideer, møderne resulterer i, vil
blive brugt i forbindelse med det internationale topmøde i december

Velkomst og introduktion til det lokale klimatopmøde
v. René la Cour Sell, direktør i Danmarks Naturfredningsforening

09:30

Høje taastrup som klimakommune
v. Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune

10.00

Introduktion til topmødets fire emner
v. René la Cour Sell, direktør i Danmarks Naturfredningsforening
•
Vedvarende energi
•
Energibesparelser
•
Transport
•
Klimatilpasning (natur- og friluftsliv)

10:10

Rundbordsdebat og ideer til klimahandlinger
Fire sessioner om klimaforandringer og reduktion af CO2-udslippet
i Høje-Taastrup Kommune

2009. Her skal Danmark vise omverdenen, hvad vi gør lokalt for at

1.

Hvordan får vi mere vedvarende energi?

reducere klimaforandringerne.

2.

Hvordan kan vi gøre mere for at spare på energien?

3.

Hvordan kan CO2-udslippet reduceres på transportområdet?

4.

Hvordan sikrer vi gode naturoplevelser – selvom klimaet
ændrer sig?

Fire temaer
På topmødet sætter vi fokus på fire temaer:
1. Vedvarende energi

11:25

2. Transport

Klimahandlinger i Høje-Taastrup Kommune - Fernisering

3. Energibesparelser

12:00

4. Natur og friluftsliv
Netop her ligger nøglen til at løse rigtig mange af klimaudfordringerne. Det handler om at producere CO2-neutral energi, nedsætte CO2udslippet fra transporten og bygningerne samt tilpasse os et ændret
klima. Her spiller naturen en vigtig rolle, idet naturen både kan bidrage

samarbejde på tværs og borgerinddragelse for at
opnå CO2-reduktion
v. Steen Olesen, klimakonsulent i Høje-Taastrup Kommune.

12.15

bESØG til Energyflex-husene v. Ole Ravn

til at reducere CO2 og give os bedre lokalklimatiske forhold.

12.45

Klimaforandringerne

13:30

Om blot 100 år vil vi have et klima, der svarer til det, vi kender fra
Frankrig og landene omkring Balkan. For Danmark bliver klimaet generelt vådere, varmere og vildere. Men på mange måder er vi heldige
i Danmark. I andre lande vil de få store problemer med oversvømmelser og tørke. Spanien får ørkenlignende tilstande og Vietnam bliver
dækket af vand. Ved at deltage i det lokale topmøde kan du bidrage
til at løse de klimaskabte problemer i hele verden.

FROKOST

Sådan gør vi en forskel for klimaet
CO2-neutral by- og transportudvikling – vision Gammelsø-området
v. Reto Hummelshøj.

14.00

Sådan gør vi en forskel for klimaet
Løsninger til energirenovering af den eksisterende boligmasse.
v. Susie Frederiksen.

14:20

Lokal Klima Networking
Vi har brug for din hjælp til at løse klimaproblemerne!

14:40

Kaffe, the og kage
Læs mere om de lokale topmøder på: www.dn.dk/lkt

14.50

Udvikling af klimavisioner og anbefalinger
Praktiske oplysninger
Tid: 23. september 2009 kl. 9.00 – 17.00.
Sted: Teknologisk Institut, Gregersensvej, 2630 Taastrup.
Mere information: Klimakonsulent Steen Olesen,
steenole@htk.dk, tlf.: 30 20 20 31 eller klimapolitisk medarbejder
Christian Poll, cpo@dn.dk, tlf.: 39 17 40 67.
Tilmelding: Senest den 14. september på www.dn.dk/lkt

16.20

Topmødekonklusioner
Fremlæggelse af de endelige visioner og anbefalinger.

16:30

Fra lokalt Klimatopmøde til COP15, Afrundende ord
v. René la Cour Sell, direktør i Danmarks Naturfredningsforening
og Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune.

17:00

Tak for i dag!

