NOAH og INFORSE-Europe indbyder til debatmøde

Torsdag den 11. oktober 2012, kl. 14-17
Nationalmuseet, Festsalen
Ny Vestergade 10, 1471 København K

Klimaloven – bliver den Europas stærkeste?
Hvad er status for klimalove i andre europæiske lande? Hvilke målsætninger skal en dansk klimalov have? Hvordan
skal klimalovens drivhusgasbudgetter se ud? Hvilken rolle og sammensætning skal klimakommissionen have? Hvad
betyder allerede indgåede forlig for loven? Hvordan forpligtes kommende regeringer til at følge loven?
Regeringsgrundlaget fra efteråret 2011 indeholdt et løfte om, at Danmark skal have en klimalov efter inspiration fra den britiske
og den skotske klimalov. Disse love udmærker sig ved at de pålægger den til enhver tid siddende regering, at opfylde klimalovens
mål, de indeholder bindende reduktionsmål helt frem til 2050, opstiller nationale drivhusgasbudgetter der konkretiserer indsatsen
på kort sigt, og etablerer en uafhængig klimakommission der skal være rådgivende og holde den til enhver tid siddende regering i
ørerne mht. målopfyldelse og rapportering.
Spørgsmålet er, hvordan en tilsvarende dansk lov kan se ud, hvis Danmark vil fastholde ambitionen om at ligge i front på
klimaområdet og give erhvervslivet vished om udviklings- og investeringsretningen. Den britiske hhv. skotske lov går kun efter en
80 % drivhusgasreduktion i 2050 og giver mulighed for at benytte a-kraft og/eller CO2-lagring. Til sammenligning har Danmark
nu muligheden for at beslutte en 2050-målsætning, der sikrer et fossilfrit og drivhusgasneutralt Danmark udelukkende forsynet
med vedvarende energi.
Regeringen forventes at fremsætte et forslag til en dansk klimalov i 2013 og arbejdet med loven er netop begyndt. På mødet vil vi
se på, hvad en dansk klimalov skal indeholde, for at den kan blive Europas stærkeste, og samtidig levere et retfærdigt bidrag til
løsning af den globale klimaudfordring.

Program
Efter velkomst v. Palle Bendsen, NOAH overtager Peder Agger, fhv. professor ved Roskilde Universitet og tidl. formand for Det
Etiske Råd, styringen som mødeleder.
Vi lægger ud med et overblik over klimalove i Europa ved Palle Bendsen, NOAH.
Derefter følger et oplæg af professor dr. jur. Ellen Margrethe Basse, Aarhus Universitet om principperne for en dansk klimalov
efter britisk/skotsk forbillede.
Klimakoordinator Kim Ejlertsen, NOAH, præsenterer hovedtrækkene i NOAHs forslag til en dansk klimalov.
Professor Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet, medlem af den tidligere regerings Klimakommission, tidligere medlem af FN´s
klimapanel IPCC og medlem af Det Etiske Råd samt Natur og Landbrugskommissionen, følger op med en replik til de præsenterede
principper og forslag, og kommer ind på de overvejelser, der lå til grund for Klimakommissionens første anbefaling “At der etableres
overordnede lovmæssige rammer for visionen om at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler og opnå markante
reduktioner af drivhusgasudledningerne.”
Efter en pause åbnes diskussionen, der organiseres med et politikerpanel, der kan stille spørgsmål, kommentere og diskutere samt
et panel med oplægsholderne og organisationsrepræsentanter.
Politikerpanel: Per Clausen (EL); Pernille Rosenkrantz-Theil (S); Steen Gade (SF)
Panel med oplægsholdere og organisationsrepræsentanter: Ellen Margrethe Basse, Aarhus Universitet; Jørgen E. Olesen, tidl.
medl. af Klimakommissionen; Dir. Lars Aagaard, Dansk Energi; Kontorchef Eske Groes, Kommunernes Landsforening ; VELUX
A/S; Kim Ejlertsen, NOAH.

Tilmelding: Sker på kim(at)noah.dk (oplys navn, mail, telefon, evt. organisation/institution) eller på telefon 7022 3066. Deltagelse er gratis.
Opdateret program og baggrundsmaterialer findes på www.noah.dk . og læs mere om INFORSE www.inforse.org/europe/europa-naevnet.htm

Europa-Nævnet og European Climate Foundation
har støttet arrangementet økonomisk. Mødets
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