
Tema: ”Klimaforandringer – og hvad kan vi gøre for at 

modvirke dem?” 

Onsdag den 6. november 2019 

Kl. 10.00 - 12.00 

Ved Pia Frederiksen Ph.d og seniorforsker ved 

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universi-

tet 
  

Hun forsker i arealanvendelse, landskab og miljø, 

landbrug og klima, bioenergi og bæredygtig udvik-

ling. 

Hun var medlem af Klimarådet fra marts 2015 til marts 2019.  

 

Med udgangspunkt i det Internationale Klimapanel, IPCCs seneste rapport om 

klimaforandringerne og globale scenarier for, hvordan de kan udvikle sig, vil 

jeg give nogle bud på de nationale udfordringer, og hvordan vi kan mindske de 

danske udledninger af drivhusgasser indenfor de ’store’ sektorer.  

Jeg vil komme ind på: 

 Den globale udfordring 

 Forandringer i energisystemet 

 Landbrug og anvendelse af biomasse 

 Transportsektorens omstilling 

 Hvad kan almindelige mennesker gøre 

 

 

 

  



 
 

Klimastrejken den 1. feb. 2019 

KL. 13.00 - 15.30 Temaet fortsætter. 

                                                                                  

Et møde med Bedsteforældrenes 

Klimaaktion 

Ved Kirsten Gullmaj Nielsen. Tovholder i 

Bedsteforældrenes Klimaaktion Oden-

se/Fyn, samt et par aktive bedsteforældre 

Alle taler om vejret, men hvem gør noget ved det? Nu er det ikke længere en 

talemåde, men en trussel for vores efterkommeres livsbetingelser. 

Bedsteforældrenes Klimaaktion er en temagruppe i ”350 Klimabevægelsen i 

Danmark”. Vi er alarmerede over de næste generationers fremtid, og vi er 

enige om, at vi er nødt til at være med til at løse klimakrisen. 

 Siden vi startede i foråret 2018 under mottoet: ”Vi har verden til låns”, har 

tingene udviklet sig: de unge har startet en verdensomspændende bevægelse, 

medierne skriver og debatterer om klimaet, politikerne er begyndt at tage kri-

sen alvorligt, men det er ikke nok. Så vi holder fast og skubber på. 

Planerne for eftermiddagen: 

Vi vil fortælle om, hvad vi gør og har gjort. 

Om vores holdninger, tanker og bekymringer 

Om vores håb og tro på, at det nytter. 

Og det vil vi glæde os meget til at debattere med jer. 

 

 

Man kan læse mere om Bedste-

forældrenes Klimaaktion  på 

www.klimabevaegelsen.dk.  

 

 

http://www.klimabevaegelsen.dk/

