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Om Borgernes KlimaKatalog 

Region Sjælland og regionens 17 kommuner har lavet en regional klimastrategi. Visionen er at blive en 
førende klima-region i EU. 

Region Sjælland afholdt lørdag den 30. oktober 2010 et borgertopmøde om klima i Haslev-Hallerne i Faxe 
for at spørge regionens befolkning til råds med henblik på at kunne udforme regionens klima-indsats 
fremover. Topmødet blev planlagt og gennemført i samarbejde med Teknologirådet. 

Borgerne var udvalgt efter et tilfældighedsprincip fra hele regionens område og havde til opgave at give 
regions- og kommunalpolitikere gode råd om, hvordan vi tackler klimaudfordringen. Hvordan kan vi i Region 
Sjællands område bidrage til at bruge mindre energi, udlede mindre CO2 og skifte til brug af vedvarende 
energi som fx vind, sol og biomasse.  Olien er ved at slippe op, og på det lange sigt er målet at blive helt 
uafhængige af kul, olie og naturgas. Det er klima-mål som Danmark og resten af EU har forpligtet sig på at 
nå, nogle af dem allerede inden for det næste årti.

De 225 borgere bidrog på topmødet med deres forslag, vurderinger og prioriteringer til politikerne. Alle 
resultater fra dagen er samlet i original form i dette ”Borgernes KlimaKatalog”. 

På borgertopmødet havde borgerne hovedrollen og regions- og kommunalpolitikere deltog i en lyttende, 
neutral rolle som bord-ordstyrere. Medarbejdere fra Region Sjællands administration var bord-referenter og 
noterede bordets dialog og svar på pc. 

Dette Borgernes KlimaKatalog gengiver i original form alle indsamlede resultater fra topmøde-dagen: 

• Hvordan vurderer og prioriterer borgerne 13 konkrete spørgmål med relation til en klimaindsats? - om 
klima-målene, effekterne og regionens rolle. Om hvilken indsats, der skal til for at forebygge yderligere 
klimaforandringer, om virkemidler og handling.  

 Dialog og elektroniske afstemninger 

• Referater af dialogen ved bordene forud for afstemningerne 

• Hvad er de væsentlige udfordringer at tackle i forhold til klima og bæredygtig udvikling i Region 
Sjælland? Borgerne formulerede og begrundede på topmødet i alt 64 væsentlige udfordringer 

• Top 10 Udfordringer. Hvad er de allervæsentligste udfordringer at tackle?  
 De udfordringer, borgerne selv havde formuleret, blev sat til afstemning.  

• Hvad er løsningerne på udfordringerne - borgernes ialt 70 forslag og idéer til at styrke klimaindsatsen i 
Region Sjælland 

• Idéer, overvejelser og alternative svar i øvrigt fra borgerne – i form af 87 sendte postkort på dagen 

• Hvad mener borgerne om at deltage på topmødet – svar fra evalueringen sidst på dagen. 

Desuden er der bagerst i kataloget informationer om topmødets form og indhold og om deltagerne.  

Politikerne følger op på borgertopmødet 
Kun tre uger efter borgertopmødet, den 22. november, samles politikere fra Folketinget, fra kommunerne og 
med regionspolitikerne som værter til et politikermøde i Regionshuset i Sorø. Her skal politikerne behandle 
borgertopmødets resultater med henblik på i fællesskab at finde frem til hvad de synes der er vigtigt politisk 
at gøre noget ved for at styrke klimaindsatsen i regionen som område.  

Efter politikermødet udsender Region Sjælland resultaterne fra de to møder til alle deltagerne, til 
byrådsmedlemmerne i regionens kommuner, til udvalg i Folketinget samt til pressen. 
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Region Sjælland har taget initiativ til borgertopmødet, der er gennemført i samarbejde med Teknologirådet 
som faglig ansvarlig for planlægning, gennemførsel og dokumentation. 

Alle topmøde-materialer inklusiv et debatoplæg om klimaudfordringerne, film og mundtlige indlæg på 
topmødet kan ses og høres på www.regionsjaelland.dk/borgertopmoede2010 og på www.tekno.dk

Region Sjælland  /  Teknologirådet,  november 2010 
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Resumé af borgertopmødets resultater 

Hovedparten af de 225 borgere fra hele regionen der deltog på borgertopmødet opfatter deres viden om 
klima som rimelig, god eller meget god (85 procent). 

En tredjedel af deltagerne ser klimaforandringerne som den største udfordring for samfundet lige nu. På 2. 
og 3. pladsen kommer sult og nød i 3. verdens lande og finanskrisen. I bunden ligger terrorisme og 
landbrugets økonomi. 

EU-målet – og dermed også Danmarks mål - for CO2 reduktion er 20 
procent inden 2020. Knap halvdelen af topmøde-deltagerne mener 
at Danmark bør være foregangsland og sætte sin egne og mere 
skrappe klima-mål – 40 procents CO2 reduktion eller mere.  

Hertil kommer yderligere en fjerdedel af deltagerne, der ligeledes 
peger på skrappere mål, men på 30 procents reduktion. Knap 4 
procent mener at mål er unødvendige, udviklingen og markedet vil 
over tid dirigere os i den rigtige retning. 

Hvordan styrker vi klimaindsatsen i Region Sjælland? De 225 borgere formulerede på topmødet i alt 64 
udfordringer at tackle, 70 løsninger, 87 postkort (”I øvrigt mener jeg…”) og besvarede via elektroniske 
afstemninger 15 på forhånd formulerede spørgsmål med tilhørende svarmuligheder. 

Nedenfor er et tematiseret resumé af borgernes bidrag på topmødet, med indhold præsenteret i original 
form. Tema-overskrifterne er hentet fra borgernes eget arbejde og er de områder, som de ser som de 
væsentligste at gøre noget ved i en klimaindsats i Region Sjælland. 

Bæredygtigt sammenhængende energisystem 

Mere vedvarende energi. Lav en politik for vedvarende energi og energibesparelser. Skaber arbejdspladser. 
Vi har meget landbrug i Region Sjælland. Bruge skrald til at lave energi. 

Alternativ energiforsyning til bygninger. CO2-neutral opvarmning af boliger i fremtiden. Stil krav om mere 
vind- og solenergi. Solenergi bør forefindes i alle boliger. 

Reducere energiforbruget i bygninger. 

Klimaudfordringen og mangel på olie kræver uafhængighed af 
fossile brændstoffer. En regional selvforsyning vil reducere CO2 og 
give sikker forsyning. 

 

► Offentlige myndigheder skal være 

CO2 neutrale i 2020 

Som eksemplets magt skal alle 

offentlige myndigheder gå foran og 

være CO2 neutrale i 2020. Det nye 

hovedsygehus skal bygges 

energivenligt. 

► Regionen kan med fordel 
sætte rammer 

- og facilitere en proces, hvor 
virksomheder og det offentlige 
mødes og diskuterer løsninger 
og finder ud af  hvem der skal 
udføre dem 
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Stort energiforbrug i bygninger – det er nemt at opnå resultater,  mange lavthængende frugter, der er god 
økonomi i det. Lav tilbagebetalingstid. 

Udvikle alternative varme- og el-løsninger til bygninger. Det skaber engagement i befolkningen. Og det 
skaber arbejdspladser. Vedrører alle. Kan bruges som løftestang til at skabe bevidsthed hos befolkningen 
om klimaudfordringen. 

Få borgere og virksomheder til at investere i området og tage de rigtige skridt i den rigtige retning. I 
kvalificeret rækkefølge på baggrund af undersøgelser får vi valgt de rigtige løsninger på det rigtige tidspunkt. 

Det er vigtigt at prioritere. Det er dyrt på kort sigt, men billigere på længere sigt. Derved økonomiseres med 
midlerne. 

Alternativ energi tillader os at bibeholde vores energiforbrug. 

Klimavenlige adfærdsændringer 
 

 

Oplysning, motivation og dokumentation 

Borgerinvolvering 

Information 

Behov for at borgerne ændrer adfærd, tænke mere klimavenligt i hverdagen, bl.a. i måden at forbruge på, 
være mindre ligeglad, udvise samfundssind. Hvis ikke den almindelige borger er med, sker der ikke noget. 
Al rigtig forandring kommer nedefra. 

Med få ændringer i daglig adfærd kan vi spare op til 30 
procent. Det betaler sig at forebygge frem for at brandslukke. 

Information er forudsætning for udvikling af klimarigtig 
adfærd. Borgeren skal vide hvad de energirigtige løsninger 
er. Gør det målbart, nærværende og synligt. Opnå viden og 
forståelse for hvorfor og hvad man kan gøre. Udbrede til 
hele regionens befolkning. 

Udvikl den enkelte borgers personlige ”CO2 ID” – det vil 
skabe et mere nærværende forhold til den enkelte, der så 
kan spare på sit personlige ”CO2ID”. 

Mindre materialisme, vi forbruger for meget. Genanvendelse 

 

Region Sjælland som førende klima-region i EU? 
 

For at kunne kalde sig dette mener knap en tredjedel at regionen som område i 2030 ikke længere bruger kul, oilie og 
gas, kun  vedvarende energi. 

Endnu flere , nemlig 40 procent,  finder at Region Sjælland og dens kommuner i 2020 er kommet et godt stykke længere 
end de klima-mål, der gælder for Danmark som helhed. 

Knap hver tiende synes at der bør være en nogenlunde ens klimaindsats i alle regioner i Danmark, ikke en særlig indsats 
i Region Sjælland. 
 

► Information og oplysning

Der er brug for mere viden, hvad er op 
og ned i klimasnakken, hvad virker og 
hvad koster det? Der er forskelle fra 
bolig til bolig og fra land til by – derfor 
skal informationen være målrettet og 
effektiv, krydret med råd og redskaber. 
Individuel uvildig rådgivning til indivi-
duelle løsninger. 

► Boliger

Indfør grønne ejendomsskatter efter 
forbrug af CO2 + 
Obligatoriske ejendomssyn 

Tvungen energitjek 

Pris påvirker forbrugsmønster: Hvis 
husstanden bruger mere energi end 
gennemsnittet for tilsvarende husstande, 
straffes de med en højere energi-pris. 
Pengene kan evt. indgå i en opsparing til 
energiforbedringer i samme bolig. 
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af ressourcer, forbrug af grønne produkter. 

 

Lav en borgervendt kampagne, der fortæller om energiforsyningen om 20 år. 
Pluk de lavest hængende frugter, der er straks resultater, der er økonomi i det og er derfor motiverende for 
borgerne. Vi skal lære af Samsø. 

Fokus på skjult energiforbrug i produkter, bl.a. lange transportafstande. Fødevarer og deres klimapåvirkning. 
Stil samme krav til landbruget som til andre virksomheder og deres produkter. 

Adfærdsændringer er nødvendige – hvordan fik vi rygerne til at holde op, kan man lære af det? At ændre 
mindsæt og adfærd er den afgørende udfordring og forudsætning for at tage fat.  

Indføre klimaundervisning i folkeskolen samt i 
ungdomsuddannelserne. Børn har en opdragende effekt 
på voksne. 

Brug både pisk og gulerod. Belønning – hvad der er 
sparet er tjent. Skabe begejstring over at vi kan gøre en 
forskel. Tilskuds- og fradragsordninger, men de skal 
være afhængige af påvist effekt. 

Transport og infrastruktur 
 

Transport er et område, hvor vi rent faktisk kan gøre noget lokalt og regionalt. 
Transport er den største CO2-udleder. Kø på vejene. For meget varekørsel. Der svines for meget med 
transport. Der sidder kun en i hver bil. Sæt ikke hastighedsgrænser op – det øger CO2-udslip. 

Mindre CO2udledning og energiforbrug i transporten. Know how på området kan eksporteres. 
Mindre transport giver også sundhedsmæssig gevinst – mindre luftforurening. 

Dilemmaer: land/by, livsform, adfærd, struktur 

Mere offentlig transport. 
Offentlig transport – er for dyr og får dårlig. Skal udvikles. Flytte 
borgere fra bil til offentlig transport. 
Omlægning af den kollektive trafik. 
Mere kollektiv trafik giver mulighed for at bosætte sig i 
yderområder samt mulighed for arbejdspladser. 
CO2-neutral transport i region og i kommuner og i 
trafikselskaber. 
Opdrage folk til at bruge offentlig transport. 

Hvilket instrument vil være bedst til at få dig til at skrue ned for dit CO2 udslip? 

Hver tredje deltager peger på at udbuddet af el-apparater skal reguleres så kun A-mærkede, energieffektive apparater 
skal være tilladt at sælge. 1/5 ser et klimamærke  med produktets samlede CO2 belastning som det bedste. 

Samme andel peger på indførsel af en ny, gradvist stigende afgift på brug af kul, olie og gas for alle.  

Endnu flere, knap en fjerdedel ser mere viden og oplysning om dagligdags ting som det bedste instrument.  Godt 3 
procent mener ikke at de kan skrue mere ned for deres CO2 udslip.  
 

► Regionens indsats skal være synlig

Der skal fx være klima-ambassadører, der kan 
fortælle om regionens initiativer på energiområdet. 
Mere fokus på synlige resultater i det hele taget. 
Oplys hvordan og hvornår klimamålene er nået! 

Regional kampagne med oplysning om regionens 
CO2 forbrug. 

► Politikerne - fælles mindsæt for 

klimaindsatsen 

Klima er for vigtigt til at vores indsats er 

afhængig af partipolitik og valgperioder. 

Politikerne skal gå foran. Det er deres 

mindset som er styrende for den samlede 

indsats. Den største barriere for en indsats 

er politikerne. 
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Infrastruktur – skabe bedre sammenhæng i regionen, både i forhold til transport af mennesker, af energi, 
energirigtig transport. Et nyt transportsystem skal underbygges.  

Med en bedre infrastruktur vil vi få kortere transporttid og mindre belastning af transportnettet. Lav et 
bæredygtigt transport og trafiksystem. Know how kan eksporteres. Udvikle et nyt transportsystem. 
Kortlægning af ”borgernes trækruter”, dvs. kørselsbehov.  Etablere et busspor på motorvejene, særskilte 
busbaner, eller togspor.  

 

Byudviklingen i regionen passer ikke til udbygningen af transportnettet. Udvikle gode og attraktive 
stationsnære områder, giver bedre mulighed for at bruge den kollektive transport. Byudvikling og udbygning 
af transportnettet skal passe sammen. Byudvikle så arbejde og bolig hænger tættere sammen. Flere 
attraktive virksomheder, så folk bliver i regionen, det nedsætter pendler-niveauet. Byudvikling kan tiltrække 
arbejdspladser.  

Vi er den region der pendler mest. Mange udkantsområder i regionen, afhængighed af arbejdspladser 
udenfor regionen. Stor pendling - et uhensigtsmæssigt stort transportbehov. Udvikl regionale arbejdspladser, 
det giver færre pendler-kilometer og mindre CO2. Der er for mange der pendler. I fremtiden flere 
hjemmearbejdspladser. Satellitkontorer med arbejdsfællesskab. Fremtidens jobs vil være for kontorfolk, ikke 
håndværkere. Flere og flere vil kunne arbejde hjemmefra. 

Tankskibs-transporten er storforbruger af energi og stor udleder af CO2. Brug skibstrafik til erhvervstransport, 
i stedet for lastbiler. Lasbiler væk fra vejene. Mere skibstrafik i stedet for lastbiler. Mere gods også på 
skinner. 

 

Det offentliges rolle: motivere og vise vejen 
 

Motivere borgerne til at handle bæredygtigt. Motivere borgere til at gøre en indsats for at vende udviklingen. 
Lytte til og inddrage borgerne. 

At få engageret folk. Forståelse af fælles ansvar, vigtigheden af at trække samme vej, forstå og acceptere 
forandringer og nye regler. 

Det offentlige skal vise vejen og gå foran. Fx 
energibesparelser i offentlige bygninger – det er et 
område, der batter meget.  

Hvis regionen gør noget, så vil borgerne også være med. 
Politikerne skal gå foran med forandringer og være gode 
eksempler for befolkningen med energivenlige love og 
indsatser. Gå foran med rollemodel-projekter bl.a. i 
offentlige bygninger. 

Hvad mener du at der især bør gøres ved CO2-udslip fra transporten? 

Investér i den kollektive transport, så den er et reelt alternativ til bilen. Det er det, flest deltagere peger på.  Næstflest 
ønsker at der gennemtvinges en omstilling til nye, klimavenlige drivmidler til biler. 

Fem stemmer gives til muligheden for at fritage transporten for krav til CO2 reduktion. 
 

► Det offentlige skal gå forrest

Ved at stille krav til dem, det offentlige køber 
ydelser af, fx trafikselskaber. Ved at sætte krav 
til sig selv skaber det forbedringer generelt i 
samfundet og producenter retter ind. 
Forskningen går hen hvor der er efterspørgsel, 
penge og interesse. Netop derfor skal det 
offentlige gå foran. 
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CO2-neutral energiforbrug i regionens og kommunernes egen transport og trafikselskaber og  bygninger. 
Tage ansvar for egen transport og bygninger. 

En større og mere aktiv rolle til regionen – samlingspunkt for informationer, være det koordinerende led i 
forhold til viden, erfaringer og overblik. 

Lave fleksible love og regler og lokalplaner med plads til energisparende foranstaltninger. Der er for mange 
restriktioner for energirigtige huse. 

Skal være forbillede og det gode eksempel. Det kommende supersygehus i Køge skal bygges energivenligt, 
et nul-energi sygehus. 
 

 

 

 

 

Skabe incitamenter til holdningsændringer. Understøtte klimaudviklingsprojekter, der popper op hos 
borgerne – konkurrence om den bedste idé. Og lav en bæredygtighedspris som belønner og fremhæver 
særlige og inspirerende bæredygtige tiltag hos borgere. konkurrence mellem byområder. 

 

Udvikling af klimateknologi 
 

 

Teknologisk udvikling er forudsætning for at tackle 
klimaudfordringen.  Og den skaber arbejdspladser. 
Arbejdskraften skal uddannes inden for cleantech området  
for at tilgodese nye virksomheder inden for sektoren i 
regionen. 

Skabe vilkår der gør det attraktivt at være i Region Sjælland, gode vilkår for udvikling indenfor byggeri og 
landbrug, fx biogas.  Det er på dette område, vi vinder mest på lang sigt. 

Målrettede investeringer i bæredygtig energi – forskning, borgernært, økonomisk fordelagtigt. Hvis 
teknologien bliver økonomisk attraktiv kan den også udbredes til fattigere lande. 

Danmark er i en økonomisk krise som vi også må tage alvorligt. 

At gøre energieffektive og klimavenlige teknologier kendte og tilgængelige. Teknologierne skal være 
økonomisk rentable.  

Erhvervsudvikling med miljø- og energifremmende virksomheder. Der skal skabes rum for erhverv, der har 
fokus på energibesparende teknologier. Gode erhvervsmuligheder i nye teknologier, fx elbiler. 

 

Hvordan ser du det offentliges ansvar for klimaet? 
 

¾ af deltagerne finder at der skal afsættes flere ressourcer til klimaet med penge fra højere skat eller tage penge fra 
andre opgaver. 0,5 procent af deltagerne mener at klima ikke er det offentliges ansvar. 
 

 

Hvor vigtigt synes du, det er, at netop Region Sjælland og regionens kommuner gør noget for klimaet? 

Godt halvdelen af deltagerne mener at det er vigtigt og at offentlige instanser bør gå forrest.  
40 procent mener at det er mere vigtig at Folketinget gør noget på nationalt plan. 
3,3 procent finder at de store effekter ligger i at erhvervslivet og borgerne gør noget. 

► Sats på vedvarende energi

Ved at præge afgiftssystemet, så 
energirigtige løsninger fremmes. 
Regionen skal påvirke i den retning. 
Mere fleksibilitet i budgetfordelingen i 
kommune og region, så begræns-
ninger i fx investeringer fjernes. 
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Mere offentlig-privat samarbejde, fx om fjernvarme.
 

 

Udvikle alternativ varme- og el-løsninger til bygninger. Det er let 
at gå til, det skaber et engagement i befolkningen, det skaber 
arbejdspladser. 

Udvikle ny teknologi – affaldsgenvinding. Møller i nedløbsrør. 
Bølgekraft. Klimaprodukter af høj kvalitet. Skabe produkter af 
affaldsprodukter fra industrien. 

Udvikle bedre teknologi til elbiler, så de bliver attraktive. 
Udvikling af et dansk energi-lager-net. 

Etabler en strømturbine i bunden af Øresund (i den dybe sejlrende), da der jo næsten altid her er meget 
strøm. 

Tilbyd regionen som testområde for klimavenlige idéer. De store bilfirmaer kunne prøve små el-busser over 
tid – de kan få en rute hver. Lav testområder i regionen med videnscenter, innovation, udvikling og forskning 
+ fusionsenergi-anlæg. Få gang i havvindmøller – køb Vestas gamle fabrik og byg selv. 

  

 

Forringer eller styrker klimahensyn virksomheders konkurrenceevne? 

37 procent mener at danske virksomheder skal have de samme rammer som internationale virksomheder. 

Knap 60 procent mener at det vil være en konkurrencefordel for danske virksomheder at indrette sig efter strammere 

klimakrav end virksomheder i andre lande 
 

 

Hvilke resultater af en klimaindsats tillægger du størst værdi? 

Det resultat som flest topmødedeltagere tillægger størst værdi er at vi kan forebygge yderligere menneskeskabte 
klimaforandringer (36 procent af stemmerne). På andenpladsen kommer forsyningssikkerhed, at vi kan gøre os mindre 
afhængige af olie, kul og gas (23 procent). Det resultat som får tredjeflest stemmer er at vi får skruet ned for vores 
energiforbrug. 

Godt hver syvende af de, der stemte, ser den største værdi i en økonomisk gevinst – virksomheder kan udvikle nye 
klimateknologier, nye arbejdspladser. 

 

►Region Sjælland som et stort 

 klima-eksperimentarium 

Gør regionens område til udstillings- 
og uddannelsesområde. Visualisering 
fremmer rigtig adfærd. 
Borgerinvolvering: Region på CO2-
skrump 
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Som andre lande har vi i Danmark tilsluttet os at arbejde henimod fastlagte klimamål. Formålet er at 
forebygge yderligere klimaforandringer fremover. Målene er tal for hvor meget vi som minimum skal ændre 
i forhold til det nuværende niveau. Det handler om at udlede mindre CO2, spare på energien og bruge 
mere vedvarende energi som vind, biomasse, sol m.m.

Første opgave: Om klimamålene 

Vi kender altså målskiven for den stillede 
opgave, men mangler stadig at finde ud af, 
hvordan opgaven rent faktisk skal løses. 
Dette er blandt andet bestemt af hvordan vi 
opfatter målskiven... 

Forløb: 
 • Topmøde-guiden introducerer 
 • Debat ved bordene (25 minutter), 

bordreferenten tager noter på pc af bordets 
dialog i en skabelon 

 • Opsamling på dialogen, referenten læser 
noter op for bordet, indhenter bordets 
accept, sender til teknikbord 

 • Afstemning, elektronisk via stemmeboks – spørgsmål 1, 2, 3 
 • Præsentation af resultater af hver afstemning på storskærme 

Referat af bordenes dialog forud for afstemningerne

Bord 1  
EU's målsætninger er fine til start. Starte i det små 
for at finde ud af, hvordan vi gør det bedst. Ellers 
risikerer vi forhastede løsninger. Man kunne sætte 
målet højere, fx 30%, fordi erfaringen viser, at man 
sjældent når målene. Man må ikke sætte 
overliggeren for højt. Borgerne skal have mulighed 
for at vænne sig til det. Man skal sætte realistiske 
mål med de teknologier vi har til rådighed. 
Målene er fastsat uden hensyntagen til, at lande 
uden for EU ikke er omfattet af målene. Alle lande 
bør være med. Hvad er effekten af, at målet lige 
netop er 20%? Det er vigtigt at vide, hvordan målet 
er fastsat. Der er behov for at vide mere om 
grundlaget. 

Hvad har størst værdi ved klimaindsatsen: 

1. DEBATRUNDE: Kompas for klima og bæredygtig udvikl ing  
- målene, effekterne og regionens rolle i de næste 5-10 år?

Referat af bord-dialog 
Forud for hver afstemning udvekslede borgerne ved 
de enkelte borde deres synspunkter og vurderinger 
om de emner, der var sat til debat. 

En regionspolitiker fra Regionsrådet i Region  
Sjælland eller en kommunalpolitiker fra en kommune i 
regionen, samt en medarbejder fra Region Sjællands 
administration var neutrale hjælpere ved hvert bord 
som henholdsvis bordformand og referent. 
Bordformandens rolle var at være ordstyrer, mens 
referentens job var at notere bordets dialog ordret på pc 
og at indhente accept ved bordet af det nedskrevne.
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Man kan indføre bilfrie søndage igen. Rydde barrierer for miljørigtige løsninger af vejen. 
Mange er motiverede for at gøre noget for miljøet. Man kunne gøre offentlige transportmidler billigere. Så ville 
flere lade bilen stå. Der er for mange afgifter og for meget bureaukrati, som står i vejen for energirigtige 
løsninger, fx ift. udbredelse af bioethanol. Der skal drastiske ændringer til. Den kollektive trafik skal udbygges 
og gøres billigere. I takt med el-biler vinder indpas, skal flere benzindrevne biler omstilles til el-biler eller 
bioethanol. Forudsætning for udbredelse af el-biler er billigere og lettere adgang til el. Vigtigt at sikre ren 
brændsel, fx ift. fyring i brændeovne mv. Der er behov for oplysning og holdningsændringer. Det er en 
udfordring at lagre el-energi 
Behov for mere langtidsholdbare løsninger og længere levetid på varerne. Hyppig udskiftning af 
forbrugsgoder skaber i sig selv en energikrævende produktion, selv om produkterne i sig selv er 
energivenlige. TV og mobiltelefoner er gode eksempler. Forbrugerne tænker typisk kun på sit eget behov og 
energiforbrug, og ikke på produktionsomkostningerne. Det er ikke kun et ungdomsfænomen - alle føler, at de 
må følge med i udviklingen. Flere og flere ting i samfundet forudsætter el-krævende løsninger, fx sender det 
offentlige meget information pr. e-mail, som kræver at borgeren har pc.  

Vi skal have flere alternative energikilder - ikke kun vind, men fx også bølge- og solenergi. Er det fordi, el-
selskaberne ikke har interesse i det? Man kunne systematisk bruge tage på offentlige bygninger til solenergi. 
Forbrugerne skal stille store krav til producenterne om miljørigtige løsninger. Mange produkter produceres i 
Østen, hvor der ikke er samme miljøkrav. 
Det er i virkeligheden forbrugerne, der bestemmer. 

Hvad er det offentliges ansvar? 
Det offentlige kan forlange, at nybyggeri er miljøvenligt 
Omlægge afgifter, så der er incitament til miljørigtige løsninger 
Bedre samarbejde mellem myndigheder 
Det skal være lettere som borger at få hjælp fra det offentlige - det offentlige skal vejlede og Rådgive, ikke 
kun fungere som myndighed, der siger ja/nej 
Særlig problemstilling ift. genbrugssystemer og afgifter 
Belønningsformer og tilskud til borgere til energirigtige løsninger, fx ved nybyggeri 
Én indgang for borgerne til rådgivning og vejledning 

Bord 2  
20% lyder ikke voldsomt ambitiøst. Det er ikke nok. 20% er jo sat af hensyn til den øvrige verden, det koster 
at være foregangsland, det er de store Kina,USA der tæller. Vi kan selv få en økonomisk gevinst ved at gå 
forrest. Man kan få mere miljø for pengene ved at bruge i andre lande men det gør man ikke, så vi må feje for 
egen dør. Det er ikke hensigtsmæssigt, at lande kan købe og sælge CO2 kvoter. Klima er vigtigt, men det 
vigtigste er at vi kan skaffe energi. Det vigtigste er at mindske forureningen og hvis vi får mere for pengene i 
Kina, så skal vi bruge pengene der. De andre lande kommer selv, når de ser gevinsten ved vores indsats - 
miljømæssigt og økonomisk. Der mangler oplysning og viden om hvad den enkelte skal gøre for at gøre en 
god indsats, især ift. ungdommen. 

Målene er meget overordnede, hvad følger med? Det skal kobles med at vi kan leve af det, vi skal udnytte de 
styrker vi har. 
Lang tilbagebetalingstid for miljøinvesteringer gør at det er vigtigt at den enkelte også kan se den 
samfundsmæssige gevinst. 
Bilisme er det største enkeltproblem. 
Den offentlige transport er ikke god nok, der skal fokus på hvad vi kan sætte i sted for benzinbilen. 
Man kan bruge partikelfiltre på biler, og man kan bruge biobrændstof, men vi slipper ikke af med bilismen. 
Det er arbejdskørslen, der er den væsentlige faktor. 
Det er både teknologi og adfærd der skal redde os. 

Det offentlige skal lave sådan noget som dette topmøde, men der skal sættes mere ind med oplysning på 
folkeskoler og ift. ungdommen. Børn har en opdragende effekt på forældre og er desuden fremtiden. 
Det offentlige skal angive retningen, og jeg stemmer altid ift. miljøspørgsmål, men initiativerne nedefra skal 
også støttes, kommunerne skal yde service og støtte, når folk vil bygge miljørigtigt o.l. 
Det offentlige skal gå foran med forskning og udvikling, og det offentlige skal selv bygge miljørigtigt. 
Folketinget skal også med, men det skal ikke bare være afgifter, men der skal også være gulerødder og ydes 
hjælp oppefra. 



Region Sjælland: Borgertopmøde om klima  -  side 15

Det skal være staten der styrer den samlede indsats. 
Det skal gøres mere fordelagtigt for folk at producere og sælge vindmølleenergi. 
Hvor er topmødet opløftende, det er lige før der er håb nu. 
Man skal koncentrere indsatsen omkring centrale kraftværker, men de miljørigtige kan nu være trængte af 
traditionelle værker, der skal være bedre rammer for de miljørigtige mht. afgifter mv. 

Bord 3  
Vedvarende energi - langsigtet - det kan være svært at opnå et langsigtet perspektiv på politisk niveau. Hvad 
er det vi allesammen skal yde som borgere? Svært at se. Hvad er EU's bud? Er det steget til 30 procent?  

Vi kan alle være enige i at være ambitiøse, men det standser ved handlingskraften og at lægge penge i det. 
Eks. klimatopmødet. Der er ikke nogen der er villige til at røre ved de industrier vi har. 
Det er et spørgsmål om vilje og om at gå på kompromis i sin hverdag. Men det er svært at gå på kompromis 
med f.eks. den daglige bilkørsel. 
Hvis politikere ikke er villige/er berøringsangste, så kan det være svært som borger at forpligte sig.
Borgere skal være bevidste om målene og se, at man kommer tættere på målene. Et fag i folkeskolen om 
emnet. 

Bilkørsel - på et tidspunkt løber vi tør for olie. Satse på at køre langsommere, køre mindre, opdrage unge 
mennesker. Tage politiske beslutninger om at handle anderledes. 
Hvad skal strøm koste? Kan det koste mere, alternativ energi. Opdrage gennem gulerod og give klaps til dem 
der overforbruger. 

Der mangler en klar vej. Eks. klimatopmødet fungerede ikke. 
Buskørsel er for dyr nu til at køre på arbejde. Cykel er ok i godt vejr, men ikke i kold vinter. 
Danskere skal have mere oplysning om konsekvenser. F.eks. om energipærer. Overordnet oplysning også 
gerne inklusive målsætninger. Har mål om at nedsætte forbrug i hjemmet hvert år. Det er der ikke politiske 
stemmer i. Politikere er handlingslammede, da de vil genvælges. Så det kan ikke afkræves politikere at have 
15 års perspektiv. Det skal ligge på nationalt niveau. Der skal træffes beslutninger om fælles mål, men 
borgere skal selv handle og tage beslutninger. 
Skoler har energibesparende tiltag, men deri tager man penge fra drift. Derfor går man efter den billigste 
løsning, som passer med kortsigtet budget. Sådan tænker husstande også. Kræver økonomisk frirum på sigt. 

Vigtigt at tænke intelligente løsninger - at få regioner, kommuner involveret. Finansieringsmuligheder til f.eks. 
udskiftning af teknologiske løsninger. Afbetaling over tid, men den økonomiske fordel tilfalder borgeren efter 
afbetaling. Gerne finansiering via staten. Understøttelse af skift af pærer, skift i infrastruktur, teknologi. 
Som i Norge, lægge penge i en fond, der kan støtte energitiltag. 
Kort til offentlig transport, der fungerer indenfor arbejdstid - buskort til arbejdspladser. Det kræver at DSB 
overholder tider. 

Offentlig transport -sammenhæng mellem Europa og resten af verden. Hvorfor skal vi gå foran, når resten af 
verden ikke er med. Togsystem med højhastighedsbaner. Nord/Sydbaner. Stoppe indenrigs flytrafik. 
Fabrikker og industri skal ikke hente råvarer i f.eks. Kina - menneskerettigheder ikke i orden, forurening til 
egen vinding. Men vi kunne lære kinesere at arbejde mere energirigtigt. 
Infrastruktur - Køge til Sorø tager alt for lang tid med det offentlige. Forbindelser passer ikke, sne kan være 
forstyrrende. Ikke sikkert nok. Brug for ordentlige forbindelser. Gælder hele regionen. Gøre noget som region 
indenfor infrastruktur. 

Kina - man skal være villig til at eksportere viden ud af vesten til f.eks. Kina, Afrika, da de ikke har løsninger 
og økonomi til selv at udvikle. Vindmøller er noget vi kan komme på forkant med i eksport til udlandet. 
Hovedvej igennem regionen kunne laves om til jernbane. 
Transport indenfor kommunerne kan endda være et problem. Biomasse kunne være en mulighed - det er ikke 
et spørgsmål om en reduktion, men om en stagnation af energiforbrug. Man kan diskutere, om man skal 
bruge landbrugsareal til at dyrke brændstof. 
Ørkener - kunne skabe energi, Rusland, Kina, USA har alle muligheder for at skabe strøm. 
EU's mål om 20 procent og salg af kvoter er kontroversiel. 
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Bord 4  
Vi skal ikke kæmpe så meget imod temperaturstigninger. Vi kan godt sætte skrappere mål end de 20%. God 
beslutning, at vi skal af med kullet. Vi bør gøre os fri for de fossile brændstoffer og dermed uafhængige af 
udlandet. Det var dyrt med bilfri søndag under energikrisen. Skal vi have et lille chok som med oliekrisen? 

Folk får ikke et chok for samfundet har forandret sig så meget. Folk er blevet egoistiske. 
Der er mange som får opvarmning med gas. Gassen slipper snart op og så skal vi have den fra Rusland. Det 
er der ikke interesse for. Bor i nybygget hus, hvor de er tvunget til gas. Der skal være mulighed for at vælge 
det alternative. Mulighed for bygning af atomkraft, men ingen vil være nabo til det. Det er faren ved det, som 
er et problem. 

Vi har vind, vand og sol. Ideerne skal også komme fra det offentlige. Der skal være økonomiske incitamenter. 
Er det realistisk at ændre transportforbruget? Bilerne bliver brugt til for meget - også meget lokal transport. Vi 
kan kun fremme det på den lange bane. Vi må nedgradere forventningerne til antallet af el-biler. Det er også 
for svært at lokke folk over i den offentlige transport. Det kan vi arbejde mere på. Har selv været med i el-bil 
projekt, som er kuldsejlet pga. mangel på penge. 
Tid er en vigtig faktor for alle i dag. Der skal udvikles nye teknikker hurtigst muligt. Det er det, der skal kastes 
energi ind i. Op på et tog med alle varerne. Man kan flytte arbejdspladserne ud, hvor folk er. Jeg vil ikke køre 
med strømmen hver dag. Det betyder, at jeg sparer tid. Vi har to biler, for ellers hænger hverdagen ikke 
sammen. 

Det offentlige skal køre med overkapacitet i starten ellers vælger folk bilen. Bedre cykelstier til stationerne. 
Bedre parkeringsmuligheder ved stationerne. Man skal planlægge, hvis man cykle til arbejde hver dag. Der 
skal skabes en fælles bevidsthed om udfordringerne og at alle kan gøre noget. Teknologisk er der sket 
meget. Bølgeenergi er oplagt at arbejde med og videreudvikle. 
Tomater er mere energirigtig i Spanien end i Danmark. 

Bord 5  
- målene lyder meget fornuftige. Andre vil mene det ikke er godt nok 
- i nogen grad er vi for sent ude. Vi er bagud med vindenergi, selv om vi har haft gode muligheder. 
Forkasteligt at det nu er et tysk selskab der sætter havmøller op i Danmark 
- Der burde have været elektrificering af jernbaner for lang tid siden, for at spare på CO2-udledningen 

- Hermed kunne man udbygge jernbanenettet, så det blev billigere end at bruge privatbil 
- Klimamålene er ikke ambitiøse. Danmark burde være mere på forkant. 
- 20 % reduktion er ikke ambitiøst. 
- Der ryger også arbejdspladser. Man skal både lægge afgifter på privatforbrug, men samtidig lempe til 
erhvervslivet, så ikke arbejdspladser flytter til udlandet. 
- Transport og industri forurener. 

- Kollektiv transport forbruger mindre energi. Men der skal også være plads til fx lastbiler. Meget skal stadig 
transporteres over land, selv om søtransport kan være mindre energiforbrugende. 
- Transport koster meget lidt i dag. Derfor kan vi få varer fra alle dele af verden. 
- Der må stilles krav til erhvervslivet om at dokumentere CO2-udledning på den enkelte vare. 
- Eksempelvis grise der produceres i Danmark men sendes til Polen for at blive slagtet. 
- CO2 reduktion på 20 % hos den enkelte borger er realistisk. Det kan man se på forskellige forsøg. 
- 20 % kan være meget afhængig af hvad for en type familie man er. Hvad slags hus man har eksempelvis 
har betydning - om det er gammelt eller nyt, hvor meget det er isoleret osv. 
- Jo mere ambitiøse krav vi stiller, jo dyrere bliver det for os. Det vil koste arbejdspladser og 
forbrugsmuligheder. 
- Vi skal se på hvad vi kan gøre ved vores eget hus. Skal man sætte en vindmølle op eller en varmepumpe 
for eksempel. Nogle gange kan det slet ikke betale sig at installere nye energiformer i huset. 

- I forhold til vindmøller er en udfordring at lagre energien, via brintbatterier fx. Dermed kan det oplagres. 
- Offentlige bygninger er også vigtige. Der er høj temperatur, lys i alle vinduer og dårligt indeklima. 
- Skattestoppet mm. gør at der ikke er råd til at lave de investeringer i det offentlige. 
- Det er ikke nok bare at pålægge afgifter. Man skal også uddanne folk, så de får forståelsen af det. 
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- Bønderne skal være med til reduktionen på 20 %. Maskinerne kan nok optimeres, men det er meget med 20 
%. Skal produktionen lægges om. Man kan bruge gylle fra landbruget til ny energiproduktion. Det kan give en 
bedre CO2-balance. 
- Man skal også se på bølgeenergi, jordvarme og andre ting. Vind er ikke det eneste. 
- Vi kan gå ind i det med CO2-reduktion både hos borgerne, men der skal også investeres fra det offentlige. 

- Femern-broen er besluttet. Kunne man bruge midlerne til at investere i energiforbedringer i stedet. 
- Der er flere muligheder. Energibesparelser er en billig form. Men det er ikke nok. Og det hele er organiseret i 
forhold til olieforbrug. Det kræver større omstilling. 
- Transport bruger meget energi. Arbejdstagerne skal tage toget, men offentlig transport er dyrt og burde 
være billigere. 
- Offentlig transport er dårligere nogle steder, fordi busruter er nedlagt. Derfor må mange bruge bilen og 
overvejer bil nr. 2. 
- Derfor kræver det politiske beslutninger og investeringer. Hvis prisen passer vil flere bruge offentlig 
transport. 

Bord 6   
Vi bør være mere ambitiøse som land og vise os som det land, der kan noget. 
Målene er ikke hæftet op på effekten. 
Hvordan foregår målingerne - det er der tvivl om. 
Kvoteforhandlingerne med udlandet er noget underligt noget, vi skal i stedet have skåret i CO2-udslip, for vi 
får ikke skåret ned med kvoterne. 
Kvoteforhandlingerne kan være en god ting, men holdningen skal komme nedefra, ikke fra toppen. 
Problematisk at befolkningen i 3.verdenslande ikke har noget at skulle have sagt. 
Man skal starte i kommunerne og regionerne med. 
Politikerne har en dobbeltmoral, de stiller mål, men er ikke villige til at betale prisen for det, i f.eks. i forhold til 
afgifter. 

Tyskland har en del fokus på energirigtig energi, f.eks. vind, sol og biogas. Herhjemme er det mest skåltaler 
og ikke handling og penge bag og der er meget dobbeltmoral. 
Problematik i at DONG skal tilgodese aktionærerne. 
På Samsø har man en model hvor folk har andele i møller - det er en god model. 
Hvor langt skal politikerne regulere i forhold til priser er en væsentlig problemstilling. 
Problematik i at DONG køber halm i udlandet med ekstra energiforbrug til transport og til skade for lokale 
bønder. Andre mener at det skal styres politisk. 
Mulighederne for brug af halm f.eks. på Lolland kommer ikke med. 

Bord 7   
Målene er uambitiøse i forhold til udfordringen. 
Målene kan ikke blive for lave, men vil man betale prisen for at opnå det - den økonomiske pris. 
Det er pengene er, der er afgørende for folks vaner. Fx i forhold til elbiler + infrastruktur. 
Skal hellere gå i gang nu end senere. Der skal være en gulerod for at gå over til fx naturgas. 
Kraftvarmeværker skal bruges noget mere og mere effektivt. For dyrt at investere for private - bedre med 
fællesløsninger. Skal besluttes ovenfra. Gevinsten skal være at man ikke får vand i kælderen! 
Klima er et globalt spørgsmål, men hvad kan vi gøre her i forhold til andre opgaver. Der er et dilemma mellem 
aktuelle og langsigtede udfordringer. Drøftelse om hvorvidt landbrug skal plante pil og om vi skal til at spise 
mindre kød! Målene skal komme fra staten, kommuner er ikke i stand til prioritere. Svært at prioritere. Klima 
er en forudsætning - så det skal rykkes længere op på dagsorden. 

Bord 8  
Vi skal bruge mindre energi. Der hvor vi kan sætte ind er i den private sektor (bil og bolig). Det er et paradoks 
at der bliver bygget større motorveje, som er politiske beslutninger. En væsentlig faktor til at styre adfærd er 
penge. Hvis hybridbiler var billigere, ville flere bruge dem. Det er et problem at multinationale koncerner 
"køber og gemmer" de gode grønne idéer. Vi skal have en bedre geografisk spredning af virksomheder - der 
er for meget pres på hovedstaden. Transport er den store synder. Kollektiv transport er vejen frem. 
Transportfradrag kan for eksempel fjernes, så var der flere penge til fx udvikling af togdrift. En anden 
mulighed er gps-styrede bom-penge. I fremtiden bliver det umuligt at bo på landet.  
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De større byer vokser sig større, og så bliver mobiliteten mindre. Der kommer større sammenhæng mellem 
job og fritid. Det kræver samarbejde kommune, region og stat. Regulering ved afgift er en hurtig brugbar 
metode. Vi skal have fat i ny brændsel, som Risø fx forsker i. Vi kan skaffe strøm på alternative måder. 
Tyskland er et godt eksempel. De bruger meget solenergi ved fx at landmænd lejer deres tage ud. Der er 
behov for statslig regulering. Det er ikke nok med markedskræfter. Nogle mener at energiselskaberne skal 
facilitere "sol på taget", nogle mener det kan klares som privatperson og at det let kan tjene sig ind via et 
kreditforeningslån. Mange af de klimamål der er, kunne vi nå, hvis der var mere information (folkeoplysning) 
om muligheder og løsninger. Der er masser af muligheder. De er bare ikke kendte. I private 
udlejningsejendomme bliver der ikke gjort disse tiltag - der er behov for regulering. Er der er en statslig 
opgave i at udvikle mekanik, der gør at biler kan køre på andet brændstof og så regulere takster? Problemet 
med el-biler er at de ikke kan køre ret langt. Region og kommuner bør gå foran med de lokale busselskaber. 
De kan nemt køre på el. 

Bord 9  
Ekstremt tungt arbejde at få installeret solvarmeanlæg, mht. at søge tilskud mv. Tilskudsmulighederne er for 
omstændige og det er for besværligt at søge. Det hele skulle skiftes ud for at man kunne få tilskud. Man skal 
gøre tingene mindre bureaukratisk og de skal tildeles på en smart måde. Det er svært fordi man også skal 
undgå misbrug, men man kunne måske sætte specialister til at vurdere individuelle løsninger. 

Mht. biler kan vi nok ikke gå imod udviklingen, men mange virksomheder og boliger samler sig omkring 
København. man skulle overveje at lægge virksomhederne ud i landet, så man ikke skal køre så langt på 
arbejde. Vi kører meget i Region Sjælland. Der bliver færre og færre busruter, så det er svært som borger at 
leve op til ikke at tage bilen. Der er andre kræfter i samfundet som opfordrer os til at være fleksible og pendle. 
Et tegn på at brændstoffet er for billigt endnu? Samkørsel og kollektiv tankegang kunne hjælpe. Hvorfor er der 
kæmpe afgifter på energirigtige biler. Staten beder os om at spare, men afgifterne er meget høje. Elbiler er 
ikke løsningen endnu og bliver det måske heller ikke. Brintbilen er bremset. Systemet er tungt. 
Mulighed: Stigende benzinpriser og et højere befordringsfradrag + differentiere fradraget alt efter om man bor 
et sted med god offentlig transport, kunne være en løsning. Mange bække små - man bør også satse på 
bølgeenergi. Sende penge til Nakskov, så de arbejdsløse fra Vestas kan få noget at lave. 

Man kan meget hurtigt skære ned på den mængde kød man spiser - det er måske ikke så realistisk, men det 
ville være en hurtig måde. Man kunne reducere forbruget og kun spise kvalitetskød. Vi ville også få mange 
flere marker, som vi kunne dyrke biomasse på. 
Hvorfor ikke indføre atomkraft i Danmark? Det er der heller ingen der vil have i baghaven. Det debatteres 
hvorvidt atomenergi er ren eller beskidt energi. Kan atomkraft betragtes som vedvarende energi? Også i 
forhold til de opstillede mål? 
Danmark er langt fremme med vedvarende energi i forhold til andre EU-lande. 
Offentliges rolle: Staten kan måske gå ind og støtte producenterne af vedvarende energianlæg, så det bliver 
billigere for borgerne at investere i. Kloakering af landsbyer er uhensigtsmæssigt, man skal være bedre til at 
snakke sammen og planlægningen bør være bedre. Det er også et holdningsproblem - politikerne sender 
forkerte signaler. 

Bord 10   
Boliger... 
Man bør stille skrappere krave til borgere og virksomheder 
Der bør blive stillet krav om energirigtige byggeri
Det skal være nemmere for borgere at tænke grønt. Det er for dyrt som det er nu. 
Det skal være nemmere at få god og gratis rådgivning fra det offentlige - hvad kan jeg som borger gøre når 
jeg skal bygge nyt eller renovere. Også ift om det kan betale sig. 
Region Sjælland kunne måske være stedet man kunne købe løsninger, fx. den lille vindmølle. Så kunne man 
afbetale via skatten. Jeg vil dog ikke betale mere i skat. Kan regionen agere virksomhed, som kan købe ind 
sammen med borgerne. Vi skal kunne løfte i flok - regionen kan samle os alle. Regionen kan sælge 
solpaneler, vindmøller, som vi betaler over skatten. 
Tilskudsordninger til energirigtige løsninger kunne være en løsning. Og så skal man kun betale den reelle 
pris.  
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Det offentlige bør stille krav til nyt byggeri. Elselskaberne m.fl. skal levere den gratis rådgivning og sælge 
energirigtige løsninger.  
Ift nyt byggeri, burde det skrives ind i lokalplaner, så det bliver muligt.  
Kommunerne og regionen bør gå sammen, så der er en indgangsportal der samler det hele (rådgivning). 
Flere ville gøre brug af det. Ellers bliver det for svært at overskue hvem man skal gå til. 

- Det skal være nemt at gå til. Der skal være høje krav til hvad vi bygger og hvordan. Regler og love skal ikke 
skabe begrænsninger.  
Videnbank/vidensdeling - fordi vi har forskellige behov, og har forskellige erfaringer. Hvad er der støtte til, 
hvad fungerer godt for hvilke byggeri, borgernes egne erfaringer 
Det er for komplekst som almindelig borger at gøre noget lige nu - vi har ikke råd til de tilbud som er lige nu. 
Vi vil gerne hente informationer fra et centralt sted, som er upartiske, som handler på borgernes vegne.  
Skolerne og andre offentlige bygninger bør også være med. Det aktiverer også borgerne.  

Transport 
Der er ikke så meget tid at løbe på - vi skal satse så meget mere på offentlig transport. Offentlig transport skal 
være et alternativ til bilen, i hvert fald i relation til togstationer. Der bliver brugt mange penge på veje og broer, 
jeg vil hellere have offentlig transport. 
Det ville være fedt hvis regionen blev forbillede, så vi fx. blev selvforsynende med frugt til daginstitutionerne. 
Centralisering øger transportbehovet.  

Der skal en holdningsændring til - vi kører børnene til skole - hvorfor cykler de ikke? 
Vi skal have mere vedvarende energi (sol, vind, jord osv.) det bliver billigere og billigere. 
Gør det mere besværligt at være billist, og nemt at bruge den kollektiv trafik. 
Bedre og billigere kollektiv trafik. 
At låne en elbil - genial ide.  
Det skal være lettere at bruge offentlig trafik - lettere at komme til bus og tog. Det er blevet sværere i dag, end 
det var før. Tilbagegang i logistikken. 
Hvis vi kørte elbiler, var det så ikke ok at køre meget? Vi vil have tilskud til elbiler. Det vil gøre dem attraktive.  
Elbusser der samler op. 

Bord 11   
Målene er for uambitiøse, vi skal reducere hurtigere. Alternative energikilder til boliger. 
Målene er for uambitiøse, men det er afgørende for den enkelte borger, at de politiske løsninger til fx 
energikilder er langtidssikrede, så vi ikke pludselige skal investere i noget andet. 
Der er alt for meget spildvarme i dag, kan reducere meget. 
Ambitionsniveauet for lavt, vi skal reducere forbrug af ressourcer, gøre op med den evige væksttankegang. Vi 
skal forbedre den offentlige transport, så der er bedre forbindelser for alle og tog til tiden. 

Ambitionerne er for lave, politikerne skal presse tingene igennem hurtigere. Også vigtigt at de enkelte borgere 
kan vælge individuelt, hvilke løsninger der passer bedst til deres forbrug og behov. 
Fjernvarme, kraftvarmeværker bedre end gas, kan levere el når de ikke skal levere varme, og de kan rense 
udslippet. 

Det afgørende er, at vores energi og varmekilder er CO2 neutrale. 
Vi skal udvikle teknikker til at udvinde energi fra havstrømme. 
Lokale alternative CO2 neutrale løsninger må være bedst, giver bedre uafhængighed. De enkelte 
boliger/borgere skal have jordvarme, solvarme og elbiler. 

Bord 12   
Forskel på om målene er rigtige eller realistiske. 
Irriterende at se traktorer stå i tomgang i timevis - kunne man ikke rent teknisk sætte en stopfunktion. Det 
samme sker når bilerne venter på at broen er oppe. Biler der går i tomgang er et generelt problem. Hvis man 
fx kunne indføre en regel om at lyset skifter hver 5 min. eller nedtælling ved lyskryds og vejarbejde.

Man kan sætte bilen i frigear og lade den rulle - det sparer brændsel. 
Prisen på kollektiv trafik får os til at tage bilen. 
Man kan ikke motivere alle til at handle rigtigt - vi er nødt til at få presse noget ned over hovedet.
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Vi bør sætte målene højere så vi skal anstrenge os for at nå dem. 
Man skal også passe på at sætte dem så højt at de aldrig nås. 
CO2 målene svære at forholde sig til. Problemet vil forfølge os i mange år. Målet er alt for lavt sat - til grin og 
for uambitiøst - folk forstår ikke alvoren i det. Havde man valgt 80 % ville alvoren gå op for folk. 

Svært at se guleroden for den enkelte ved at ændre adfærd. Hvad får den enkelte ud af det? 
Vi kan bevare vores samfund - men det er der ikke stor nok forståelse for. 
Hvad skal gevinsten være? Økonomisk? At mit hus stadig ligger hvor det det ligger (ved storebælt) om 20 år. 

Man er nødt til at fjerne valget - man skal ikke kunne vælge det der ikke er bæredygtigt. 
Elselskaberne vil gerne sælge energi - motiverer ikke til at spare. 
Der skal enten være en økonomisk motivation eller de ikke bæredygtige valg skal fratages ved politiske 
beslutninger. 

Så længe el-biler kører på kulkraft skal jeg ikke have én. 
Andre alternativt brændsler skal udvikles - rapsolie, brint m.v. 
Vi skal bygge de bestående biler om til at køre på rapsolie. Dyrkning af raps er CO2 neutral. 
Skal vi dyrke energiafgrøder frem for fødevarer? 
1 kg. oksekød forbruger 100.000 l. vand. 
Biogasanlæg - regler som spænder ben for det? 
Afgifter kan fx spænde ben for brug af affald som råvarer i andre virksomheder. 
Demotiverende at se skraldemanden blande det sorterede affald sammen. 

Bord 13  
Ikke kun spørgsmål om klima, men også tænke på forbrug. 
Udvikle metoder hvor man ikke bruger for mange ressourcer 
Hvordan opnår man globalt på kloden at alle lande er med til at opnå klima-målene 
Omkring vedvarende energi også tænke på den tunge transport som fly og skibe 
Besparelse på opvarmning af vand ved biobrændsel 
Gemme på den varme der er for meget - gemme den i jorden 
Der er et system der ødelægger den privates initiativ til brug af vindmøller og solenergi - et ønske at 
beskatningen blev ændret og at rammebetingelserne bliver ændret 
Mere overblik for borgerne om klima. 
Lettere for den enkelte at kunne foretage sig noget. 
Vi skal stå forrest. 
Klare rammebetingelser. 

Bord 14  
Transport, er det ikke for lille et tal - for lille et mål der er sat? 
Jeg tror, der er meget mere at hente på boliger end de 20% 
Jeg synes målene skal være så ambitiøse som muligt - hvis målet er 30% skal vi gå efter det og ikke sætte 
det ned til 20% 

Det er helt ok at sætte store mål - bare de ikke bliver så store, at folk ikke gider gøre noget ved det. 
Samtidig skal man passe på ikke at gøre det for uambitiøst. 
Jeg tror det er overambitiøst at tro at klodens temperatur højst må stige med 2 grader. 
Jeg synes det er oplagt at lave obligatorisk varmesyn på boliger - især nu med den høje arbejdsløshed.  

I Tyskland ser man solceller overalt på tage - de får tilskud til det. Det kunne jeg godt tænke mig, at man fik 
herhjemme. 
Der skulle være bedre mulighed for at finansiere energiforbedring af boliger. Måske kunne man lave et 
pantebrev i huset til finansiering af energiforbedring af boliger - og det skulle så afdrages ved salg. 

Hvis man bor i lejlighed findes der løsninger man kan sætte på altaner - det behøver ikke kun være i huse - 
det kan gøres over det hele. 
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Jeg tror ikke det realistisk lige nu at satse på elbiler. Jeg tror ikke vi får folk til at acceptere den forringede 
kørekomfort. I de næste 10 år er det formentlig kombi-biler - og her skal afgifterne sættes ned. Herefter vil vi 
nok være mere klar til el-biler og der vil være stikkontakter rundt omkring, så man kan tanke sin bil.

Den dag vi er i stand til at putte solceller på taget af bilen, så er der nogle ting, der løser sig. Det ligger 
længere fremme, men teknologien ligger længere fremme. 
Man bør gøre noget mere ud af den offentlige transport. Hvis der fik nogle hurtigtog - gik nogle hurtige 
forbindelser ind til kbh. eller på tværs ville man nok kunne mindst end stor del af trafikken. 
Efter transporten er udliciteret til private er det blevet sværere at lave gode løsninger på tværs - samfundet 
må tage ansvaret for transport tilbage. 
Biogas burde udbygges - det er oplagt at bruge gylle til el og varme. Bønderne kan jo ikke komme af med det.  

Det må næsten være regionen der skal være den store drivkraft i forhold til biogas. Hidtil har det været 
bønderne, men regionen må gerne gå mere aktivt ind. Det koster selvfølgelig penge, men har vi råd til at lade 
være? I DK har vi to virksomheder som er producenter i enzymer og det burde vi bruge noget mere som 
brændstof. Mere biogas i brændstoffet.  

Jeg tror ikke på elbiler. Teknologien er for dyr! En Toyota Prius er fx stinkende dyr. Den burde være billig. Her 
fejler vi fuldstændig. Jeg tror det er realistisk at 10% af transportens energiforbrug skal komme fra 
vedvarende energi. Det er skævt at man bruger mere brændstof når man kører med partikelfilter. Der er færre 
partikler men mere CO2udledning. 

Jeg tror boligområdet vil give den største effekt. Og indsats inden for landbrug.  
Jeg tror også på bølgeenergi. Vi er er land omgivet af vand. DK er et højteknologisk land. Vi bør går foran og 
udnytte vores viden.  

Det er som om at vindkraft er blevet moderne - og så en lille smule jordvarme og solenergi. Vi skal også 
tænke i bølgeenergi. Der er både solvarme og solceller - vi bør udnytte begge dele.  
Hvorfor kan vi ikke bruge regnvand til toiletterne?

Bord 15   
For uambitiøst at 30% skal dækkes af vedvarende energi. Vi skal gå efter 75! Vi skal have højere mål -
Danmark bør være foregangsland! 
Huse med elvarme et yt. Dilemma hvor skal el til el-biler komme fra ? 
Al bevægelse skal udnyttes til energi. 
Der ikke enighed om tilslutning til atomenergi. 
Vi kan ikke fastholde at vi vil være uafhængige af andre lande - her tænkes specielt på atomenergi fra 
Sverige, hvis vi gerne vil sælge vindenergi. 

Dilemma af vi gerne vil have energi fra kilde, som vi ikke selv vil have i nærheden af, hvor vi bor. 
Solceller, vindmøller og jordvarme er godt som supplement til parcelhuses energiforbrug. 
Biler, bønder og boliger skal sættes op med mere end 20%. 
Afgiftsfriheden til el-biler skal ikke være tidsbegrænset. 
Mere fokus på biobrændsel, men der er politiske barrierer. 
Boliger skal isoleres bedre. 
Krav til nybyggeri - både for private og offentlige. 

Bord 16   
Tilslutning til klimamålene. Gerne højere krav til Danmarks klimamål. Alt bliver fjernt i vores samfund, 
centralisering mht. sygehuse er ikke godt, fordi folk ikke kender det lokale, lægerne. Men det er godt regionen 
har egne muligheder frem for at komme til Rigshospitalet i Hovedstaden. Ansvaret for fællesskabet er ikke 
tilstede som i gamle dage.  
Hvis vi har fælles ansvar, kan vi være fælles om klimaet og de andre områder. Men det er jo et andet 
samfund du så vil have. Hvordan kan man skabe større fællesskab? - Man bør starte med sig selv og egne 
omgivelser. Vi må sørge for at os selv og vores børn lærer at bruge vores ressourcer ordentligt. Lær børnene 
at lukke slukke når man ikke bruger energi eller belysning. F.eks. er Handelsskolen oplyst selv kl. ti om 
aftenen hvor der ikke er nogen. Vi må være rollemodeller for børnene. 
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Urolig for udviklingen i samfundet - udkantsdanmark - alt bliver lukket så kører borgerne med bil som en 
protest. Påtage sig ansvaret - give det videre til børnene. Børn kan sagtens forstå når man forklarer. Vi må 
have en tankegang om at vi må nøjes med det vi har - og ikke forbruge rigtig meget uden at tænke over at 
spare.  Teknik, pc'er og så videre - meget miljøsvineri. 

Diskussioner om at der er få der kommer til borgertopmøde om klima. 
Diskussioner om børnehave, at indvandrerbørn skal i børnehave og klasse. 
Godt at der kommer en skole, som fokuserer på klima og miljø (Faxe kommune). Det er børnene der er 
fremtiden. Os voksne i dag er starten på fremtiden.  
Emballage og varer: der er for meget emballage, pap og papir. Jeg pakker mine varer ud i supermarkedet og 
tager ikke emballagen med hjem. REFA, forbrændingsanstalt, som brænder materiale, som så bliver til varme 
- det er rigtig godt. 
Genbrugsstation i Næstved hvor borgerne selv kan sortere flasker, pap plastik og så videre - det fungerer 
godt. 
Boligselskaberne slipper for sorteringsregler, fordi de får dispensation. 

Bord 17  
Målene: 
-80% i ’60 lyder meget ambitiøst 
- der kommer mange løsninger de næste 25 år og de løsninger kan komme os til gode 
- godt med fremsyn 
- ser ikke dommedagen komme 
- stor tiltro til at man løser det 
- CO2 skal nedsættes 
- stor udfordring af regnskoven bliver fældet - den skal bevares - støtte med kroner og øre 
- regnskoven der bliver fældet er ødelagt for altid
- passe på at vi i fremtiden har mange forskellige energimuligheder -at det ikke bare er vindkraft. fx at vi 
udnytter varmen i jorden - forskellige løsninger 
- grådighed og nød - dem der har en forretning gemmer på løsningerne, fordi de vil miste deres 
forretningsgrundlag 
- tydelig stigning - der er ingen tvivl om at drivhusgasserne er en synder 
- mange syndere - fældning af regnskov, algerne, Kina (de store lande), amerikanerne (er det ved at gå op for 
dem?) 
- det skal gøres mere attraktivt at forske i klimaløsninger 
- el-bilen - den kræver også i dag brug af fossile brændstoffer 
- Danmark er faktisk en af de mest energiforbrugende lande 
- gulerod i at bruge mindre energi 
- der skal komme et pres - ellers flytter vi os ikke - man gør det ikke af idealistiske grunde 
- vi skal se på den øgede transport - fx centraliseringen af sundhedsvæsnet 
- se på gylle og slam, om man kan bruge det til bio-gas 
- der er behov for holdningsændringer 
- vi har glemt de basale behov 
- bor i store huse med store vinduer 
- bruge flere naturmaterialer 
- har svært ved at forholde dig til mål, der ligger langt ude i fremtiden - har behov for delmål - målene tættere 
på. Skære ned for ambitionerne. Folk tænker, det kan vi ikke nå. 
- vi ville gerne bygge plankehus - det måtte vi ikke for kommunen. Der skal politisk velvilje til. 
- vi har valgt varmepumpe - men der er mange der er tvunget til at vælge en billigere løsning 
- de fleste vil gerne gøre en masse, men vi skal også have råd til det 
- man kan måske se på beskatningen af det der er dårligt - så nogle nye teknologier kan komme frem - 
- variable ejendomsskatter 
- krav til privathusene - hulmursisolering fx, for at nå det skal der være en gulerod for at gøre det 
- mål - altid godt at have noget at arbejde hen mod - men delmål sideløbende med de langsigtede 
- uden målsætninger ingen dynamik 
- der er faktisk sket en sænkning af de fossile brændstoffer 
- hvorfor kommer der flere privatbilister? Prøve at finde ud af det. Hvorfor vinder dem der vil af med den 
off.transport altid? 
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- økonomisk gevinst ved gode opvarmningsmuligheder 
- findes der økonomiske interesser der styrer os? Det må vi nok sige ja til 
- målsætninger - hvis Region Sjælland siger, at vi gerne vil være grøn region - hive de gode skatteborgere 
herud - tiltrække de gode og grønne borgere. 
- hvad er mon holdningen til atomkraft om en 10-20 år? der er holdningsændring på vej. Det er blevet så 
sikkert nu. 
- alle de gode skatteborgere vi kan tiltrække - de kan ikke arbejde her i regionen - de skal transportere sig 
selv, og der er man ofte tvunget til at køre alene. Vi kan ikke sætte alle ind i busser og toge. Lav busser i 
nødsporet, der kører direkte til Hovedstaden, så kan man lokke borgerne til at tage bussen. 

Bord 18   
Realistisk at stile efter at CO2 skal ned med 20 % 
Evt. et mål på min 20%, vigtigt ikke at sætte det for højt 
Godt med højere mål men det er ikke realistisk 
Man skulle have gjort noget for mange år siden, da man begyndte at snakke om det her. 
Urealistiske mål skaber en fornemmelse hos borgerne om at det ikke nytter noget 
Nødvendigt med flere kampagner for at synliggøre problematikken 
Meget vigtigt med formidling og viden på området 
En nødvendig indsats - Sikring af en bedre offentlig transport 
El-biler skal have el et eller andet sted fra f.eks. biobrændsel 
Vores livsstil hænger ikke sammen med at produktionen stiger og stiger 
Økonomien braser sammen, når vi holder op med at producere 
Det er vigtigt at tage fat i vores egne familier, vores børn er meget forvente/forkælede 
Vigtigt med en almen forståelse af at vores store forbrug og behov for ikke er nødvendigt 
En traktor er vigtigere end at have 8 mand ansat 
På landbruget kan vi ikke følge med de øvrige lande på det økologiske område 
Med vores samfundsmodel skal ting gøres økonomisk attraktive - give profit 
Der skal gang i reguleringsnøglerne for at få det til at rykke. Der er et forkert fokus på økonomien. 

Bord 19   
Køre bil - reduktion af fart. Fartgrænser. Bompenge. Men kan sagtes leve uden at køre stærkt. 
Man kunne fristes til at køre S-tog. 
Bompenge. 25% kører til København. Hurtigbusser til København. 
10% reduktion. 
Hvordan kan vi minimere forbrug og forbruget skal effektiveres. Strømmen er billig om natten. Tænd-sluk ure. 
Afgiftssystemet bør ændres - brændstofprisen skal op og bilen skal være billigere. Det er forkert at køre i 
store dyre biler på gule plader. 
Road-pricing.Tog i Japan. El-cykler. 
Afvejning med pisk og gulerod 
Hybridbiler - det miljøbesparende er dyrere. Også økologisk mad. 
Vedvarende varme, 
jordvarme eller andre tiltag 
Mere vedvarede energi. 
Ændring af tarifsystemet - fx billigere strøm om natten. 
Hvorfor gør vi det ikke - tydeliggørelse over for borgerne i Danmark. 
Busser og tog og løsninger så det bliver lettere at komme til toget. 
Mange løsninger, der skal finpudses. 

Bord 20  
Deltagernes visioner og udfordringer: 
Ikke så mange restriktioner 
Det fri valg 
Tænk ud af boksen, flere visioner på tværs af organisation, hold gerne oppe i helikopteren inden der dykkes 
ned i de tekniske løsninger 
Nye tanker 
Svært som enkeltperson at gøre noget 
Offentlig transport skal være gratis 
Brug mere krudt på vandenergi 
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Vi kan selv gøre mere ved at træffe valg som kan gøre en forskel 
Mange bokse, mere dialog på tværs 

Om klima mål: 
Der er for mange restriktioner på hvad man må 
Er det muligt ved brug af vind og bio masse og andre fossile brændstoffer 
Hvis vi kigger på isolering er det muligt af hente noget der, vi vil kunne forslå nye løsninger 
Er det kommuner, regioner og stat der skal bestemme. Hvad kan borgerne selv gøre, fjern nogle af alle de 
restriktioner, der er for det fri initiativ. Borgerne skal selv bestemme. Men der skal selvfølgelig være forhold til 
naboer, der skal tages hensyn til. 

Det er fine mål, men meget ambitiøse. Borgerne tænker på dem selv, altså på deres egne penge, på 
transporten og boligopvarmningen. 
Vi får mest ud af at sætte restriktioner til rederierne for brændsel til skibe. De kan i høje grad bruge 
biobrændsel. 

Målet er meget kort tid. Men nogle mener at der skal opstilles skrappere mål. 
Lave overskuelige delmål som folk kan forstå. Det er for stort til at den lille borger kan overskue det. Start der 
hvor mennesker er samlet, f.eks. skole og arbejdspladser, hvor man få mere ud af investeringerne. 
Landbrug bør ikke være løsningen med biobrændsel. Det vil gøre at der kommer mere forurening. 
Der skal findes nye teknologier og nogle retningslinjer. Men mange har i dag ikke penge til det pga krisen. 
Flere grønne arealer, det kan holde på vand og forbedre CO2 udslip. 
Brint er CO2 neutral, men der skal arbejdes mere med opbevaringen. 

Hvad er kommuner, stat og regionens rolle. Alle har et ansvar, især politikerne. Små virksomheder skal have 
bedre muligheder for at komme med nye ideer. 
Der skal holdningsændringer til. Borgerne skal præsenteres for nye løsninger og oplyses, og der skal ikke 
stilles krav til at bruge nye boliger og andre ting. Gør det billigere for gamle huse at isolere. Nogle mener det 
er en dårlig ide. Så heller lave nye teknologi med alternativ energi. Staten skal stille retningslinjer op. 
Virker de rigtigt? 

Bord 21  
Lyder ambitiøst med de mål der er sat, men gruppen har forskellige holdninger. Kigge på at mindske CO2

udslip, skal man skyde højt eller hvad?. Hvornår kan det ses, at man gør noget for udslippet, om år eller 
hvad?. Vi må gå forrest og ikke vente på andre landes beslutninger osv. F.eks. kunne man sige at vi kun ville 
have elbiler!! Pas på drivhusgasser, brug energien fornuftigt. Hvordan kan man måle hvad det er Danmark 
gør? Man kunne få flere vindmøller ude i vandet. Man kunne have nogle andre design af vindmøller, hvis det 
var at man var imod deres udsende og det de fylder i landet. Problemer med at oplagre energien, ikke at 
udvinde det. 
Man kunne mindske det daglige transport, f.eks. mellem de forskellige sygehuse. Lave byer med store 
højhuse, men det er jo ikke for mennesker, men hvad med i de små byer??. Der kommer ikke til at være 
mindre transport, dette pga. af vores arbejdspladser, kunne man trække noget af det til udkantsdanmark? 
Kunne man benytte telebusser lidt bedre?. Der er mange omkostninger forbundet med vores levemåder, 
hvem skal betale det?. Ved boliger, kunne man sætte soltage. Sætte mindre busser ind i de områder hvor der 
kun er en eller 2 passagerer med. Bioethanol krævende biler. Man burde lave en fælles strategi i regionerne 
om hvad man vil prioritere, om det er elbiler eller bioethanol man vil satse på. Man kunne have hybrid biler. 

Bord 22  
Klimamålene 
Det kan gøres bedre, 
Skal være flere ambitiøse tiltag, f.eks. cykelstier
Kollektiv trafik skal være mere fleksibel 
Busser på vedvarende energi 
Skal oplyses mere om fordele ved offentlig transport 
Målene er ikke forkerte, men skal være realistiske, så der ikke mistes motivation. 
Skal lære at spare helt fra barndommen. Alle spareforslag skal læres som noget naturligt som en del af 
barnelærdommen. 
Budskabet skal ud så alle ved at det er seriøst, så alle ved det er alvorligt, 
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Skal være aktiv for at handle mod al fornuft. 
Vindmøller ud på havet. 
Der er 2 veje, frivillighed, oplysning og personligt ansvar, den anden vej er regulering, økonomiske 
incitamenter (både være straf, i form af bøder eller tilskud til at fremme hensigtsmæssig adfærd). 
Tilrettelæggelse så det bliver nemt at træffe det rigtige valg, f.eks. billig fleksibel kollektiv trafik. 

Bord 23  
Vi skal have flydende brændstof ud. Vi skal være uafhængige af kul, olie og gas. Vi skal skære ned og bruge 
det mere effektivt. 
Vi skal gøre det bedre inden for transport. 10% vedvarende energi er for lidt. Privat transport skal reduceres. 
På den anden side er det rimeligt at gå langsom frem. Så man har god tid til at vælge det rigtige alternativ.  
Vi skal stresse os selv, nød lærer nøgen kvinde at spinde. Det offentlige skal være mere handlekraftigt, i fht. 
offentlige transportløsninger.  
Den kollektive transport skal være billigere. Pendlere skal føle at det er billigere at tage det kollektive. 
Vi skal have mere gennemgribende ændringer og løsninger. Det skal slå igennem på de øvrige politikområder 
. 
De CO2 kvoter som vi køber af tredje verden bliver ris til egen rumpe, det er utidig politiker løsning. Vi skal 
også løse problemerne her. 
Er modstander af større og større veje, for det fremmer privat bilismen. 
Diskussion om der er brug for pisk eller gulerod i fht. af forbedre miljøet. Som ung handler det om at få fordele 
og gulerødder når man handler miljørigtigt. F.eks skal det fastholdes at man får afgiftslettelse ved brug af el- 
biler. Afgifter er meget anvendelige. Andre mener at der skal mere pisk til. Pisk skal være kvoter, rationeringer 
på forbrug. Det skal ikke være noget man kan købe, men det skal være rettigheder. Vandmålere skal være 
obligatorisk, så man kan måle og vurdere forbruget og lave kvoter for forbrug.  
Alle får en samlet energikvote.  
Politikere er for kortsigtede og taler til det behagelige i mennesket. Politikerne skal også omstrukturere deres 
roller. Få folk med gode eksempler og viden igennem samarbejde end videnspersoner. Politikere skal ikke 
være så vattede. Skal også kunne træffe nødvendige beslutninger. 

Bord 24  
Er klimamålene for højt eller lavt sat. 
Teknologisk er der ikke noget i vejen for at hæve måle. Målene burde være højere. Men praktisk kan det nok 
ikke lade sig gøre.  
Vi skal reducere vores energi forbrug. Det er et realistisk mål for regionen. 
Det er ikke ambitiøst nok for Danmark, måske realistisk globalt.  
Regulering af varmeforbrug i villaområderne, naturgasområderne. 
Fremtid for vores kommende generation. 
Vi leder drivhusgasser og andre ting ud i vores luft som ikke er godt for vores miljø. 
Vejret ville blive bedre, hvis vi få stoppet forureningen. Mindre skybrud osv. 
Mere effektiv kollektiv trafik. Hvis arbejde er tættere på en bopæl kunne man tage det offentlige på arbejde. 
Udkantsdanmark, unge mennesker der vil tage en højere uddannelse er tvunget til at flytte fra regionen. 

De højtuddannede er mest placeret i og omkring København. Transport og pris for de studerende. 
Udkantområderne bliver tømt for unge mennesker. 
De 20% på CO2 er rimelig nemt at indhente indenfor en begrænset tid. Men det vil ha nogle omkostninger.  
Olie og gas vil blive en udtømt ressource indenfor nær fremtid. 
Det er vigtig at Danmark er en af de lande der går forrest ift vores klima. 
Der skal ændres i lovgivningen så man har ret til at bruge grøn energi, der er så mange petitesser der gør, at 
man ikke må vælge grøn energi. Man fratager den individuelle at vælge selv. Det bliver svært at gøre en 
indsats i fællesskab. 
Det offentlige skal udbygge den offentlige trafik. 
Lovgivningen skal ikke bremse for initiativerne, men udbygge den individuelle indsats for at bruge grøn 
energi. 
Politikerne skal lave de overordnede langsigtede planer og holde fast. 
Sørge for belysning der er energirigtig. 
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Bord 25   
De energibesparende teknologier er for dyre. Den enkelte families investering er for stor. Lysten til at 
investere er stor, men prisen skal ned.  
Alt for mange investeringer er forsøg. Der er behov for at få teknologierne implementeret i hverdagen, ikke 
mindst i godstransporten. Mere transport over på skinner. 
Mere fokus på samkørsel og bedre parkeringsmuligheder ved stationerne. 
Løsningerne på problemerne er ikke kendt i dag, vi skal udfordre os selv for at nå frem til de nødvendige 
løsninger. 
Uforståeligt at politikerne investerer i motorveje, der udelukkende øger privatbilismen. 
Arbejdsstrukturen i dag er meget individuel og løsninger, som f.eks. afgifter må tilpasses det vi har.
I Nakskov har de lukket virksomheden ned, fordi de tror de sparer, det gør de jo ikke.  
Der er ikke købt en Vestas mølle til Danmark i flere år. De købes i udlandet. 
Økonomien er meget styrende for hvad der købes i det frie marked. 
Folk køber det billigste. Det er vanvittigt at en gigant som Vestas ikke kan sælge møller til det danske marked. 
Olieselskaberne tænker ikke på energibesparelser. Nej der skal det offentlige gå ind. 
På et tidspunkt blev det politisk vurderet at grundforskningen på det grønne område ikke var meningsfyldt. 
Den blev fjernet og det har betydet at vores førerposition på det grønne område er væk 
Det vigtigste i fremtiden er et nyt mindsæt.  
I USA betragtes vi som en komet indenfor clean tech. Det er fint at have det prædikat, men også 
bekymrende. 
Nye måder at se på afgifter og hvad der er vigtigt.
Der skal laves en fælles køreplan for hvad er vigtigst. 
Det må ikke komme som et diktat oppe fra, lysten skal komme via initiativer som dette. 
Jeg oplevede et enormt slagsmål med systemet, da jeg ville etablere et jordvarmeanlæg. Der er behov for at 
systemet tilpasses. 
Det offentlige skal investere energirigtigt og stille krav til leverandørerne. 

Bord 26   
Meget ambitiøse mål og gode, men hvordan skal det kunne lade sig gøre. Alle kan skrive punkter ned og lave 
en idé om hvordan tingene skal være - men hvor er planen for hvordan vi kommer frem til målene? 
Økonomisk aspekt mangler.  
Økonomisk perspektiv - hvem skal udmønte det? Er det virksomheder eller borgere? 
Hvad gør vi selv for miljøet?  
De ansatte gør, som ledelsen beder dem om. Man skal formidle løsninger og økonomi. 
Økonomien skal hænge sammen. Gerne betale højere afgifter med fradragsordning el. tilskudsordning. Vi 
skal forebygge frem for at reparere!!  
Vi kan jo ikke få alt forærende - så borgerne skal også være med til at betale - borgerne tænker på om det 
kan forrente sig at få energivenlig varme - vil gerne have støtte til at blive hjulpet på vej.  
Størstedelen vil gerne have støtte for at komme i gang, evt. statsgaranteret lån - så man ikke skal ud og tage 
dyre lån - økonomien spiller en stor rolle. 
Statslig styring - se f.eks. rygestop - nu ryges der ikke mere offentlige steder og så et påbud kunne være en 
løsning. 
Ind over skattebilletten - hvorfor ikke ved nybyggeri - som standard være miljørigtig energi i husene.
Kulturen spiller også ind - men vi skal starte med os selv og lave holdningsændringer. 
I hverdagen skal man tænke sig om og slukke for lys og tv m.v. - småting som samlet hjælper. 
Holdningsændring ift. vores børn. 
Klimamål for den enkelte person.  
Det skal løftes op nede fra - og politikere skal inspireres - men start med mål for dig selv og din familie. 
Strømmen er et styrende element - efter el-marked skal besparelsen komme borgeren til gode - folk bruger 
mere strøm - og jo mere du bruger, jo mere skal du betale! Hvis du skal ramme folk er det på pengepungen. 
Biler og benzin skal opgøres på en anden møde, så folk betaler for det de skader miljøet - evt. en statslig 
administration med kort. 
Men vi skal undgå statsmonopol og -styring - og big brother watching you!  
Koldt vand fra bruseren bruges til toiletvand og blomstervand. 
Regnvand bruges til toiletvand og blomstervand. 
Afgifter på CO2-neutralt brændstof bør bortfalde. 
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Bord 27  
Vigtigt at målene er de samme i EU og at de refererer en fælles holdning. Det skal både være ambitiøse og 
realistiske mål. Derfor er information meget vigtig. 
EU i forhold til resten af verden. Hvad med f.eks. Kina. Hvad er effekten af stramme mål i EU, hvis resten af 
verden ikke gør lige så meget. Fælles spilleregler i hele verden vil være meget vigtig. 
Mange danske virksomheder flytter til lande i andre dele af verden, hvor målene til afledning af CO2 ikke er 
nær så stramme.  
Disse mål nås kun ved hjælp af afgifter. 
Hvad med at belønne dem, der gør noget særligt i forhold til miljøet. F.eks. for el-biler. Der vil "gulerod i stedet 
for pisk" være metoden til at opdrage befolkningen. På den måde skabes måske også en efterspørgsel efter 
flere el-biler, og de bliver bedre produceret. 
Vi må i vores egen levetid erkende at vi ikke kan have det samme niveau i hverdagen. Vi bliver tvunget til at 
sætte farten ned for at f.eks. mindske olieforbruget. Vi må erkende at vores hverdag bliver anderledes uden at 
sætte verden i stå og tænke i andre baner med andre energikilder. 
Hvordan kan vi akkumulere energien? Det er vigtigt. Det er dér, der skal sættes ind. 
Ved at presse os selv kan vi lettere være ambitiøse og derved vise andre lande som USA og Kina at det kan 
lade sig gøre. Derved menes at vi skal være gode til at lide afsavn for at nå nogle ambitiøse mål. 
Vi kan på sigt høste en fordel teknologisk ved at være på forkant. Det medfører jobskabelse og er en 
langsigtet investering. 
Hvordan kan det være at tomater produceret i Italien skal fragtes dyrt til DK, og DK dyrker tomater og sender 
til forbrugere i Italien. Det hænger ikke sammen. Det dur ikke at opdrage forbrugerne, ingen tvang men 
oplysning. Der skal vi være gode til at vide mere om disse mekanismer for at ændre de samlede 
forbrugsvaner. 
Der skal ikke være forbud - men mere viden om formidling om forskellene og resultaterne af vores vaner. 
Ved at løse mange af klimaproblemerne mindskes også problemerne i den 3. verden. 
Der skal måske også ses på lovgivning,der bremser klimavenlige tiltag. De være sig både EU-regler og 
danske regler. Det er bl.a. et job for politikerne.

Bord 28   
Diskussion i forbindelse med præsentation: 
kommune og regionsaftalen om klima - hvem er bekendt med det ? Det er et fælles projekt, som borgerne bør 
vide noget om. 
Er vi gode nok til selv at søge information. 
Politikerne er isoleret i deres egen verden. 
Politikerne har ansvaret og er valgt af nogle årsager, ikke nødvendigvis klima. 
Politikerne skal lytte til folk. 
Folk skal også have ejerskab til problemerne. Vi har selv et ansvar. 
Dagen i dag vil give mulighed for at budskabet bliver spredt og kendt. 
Dagen i dag er et godt initiativ. TV og aviser skal tage tråden op. Politikere skal høre på folk. 

Vedvarende energi er det mest prioriterede emne. Transport er vigtigt at udvikle - f.eks. bio. Vi skal vælge en 
vej at gå. Forslag: skat for overforbrug. 
Hvad er belønningen for at agere rigtigt. Vi skal have en belønning. Vi skal kunne mærke at vi gør det rigtige. 
Økonomi er rigtigt - her kan vi mærke ændringer. 
Landbrug og overforbrug. Produktionen skal sættes ned, så vi ikke forbruger. 
Hvordan kan de private nedsætte forbruget. I 2030 skal vi have 0-energihuse. Det skal fremskyndes. Der skal 
investeres i klima-forbedringer. Her er også en gulerod. 
Det er vigtigt med info om hvad vi kan gøre. Vigtigt at vi får en værktøjskasse.  
Prisen er vigtig. Det kommer til at koste at gøre alle disse ting. Det er meget dyrt for landbruget med alle 
afgifter og den slags. Hvad skal tingene koste, det bliver dyrt. Vi kommer til at lide afsavn i DK. Klimaet skal 
komme først. Vi må omstille os og det bliver dyrt. 
Vi skal satse på flere ting. Ikke kun el-biler, men også solenergianlæg i husene. Afgifterne skal bruges - f.eks. 
lavere afgifter for rigtig adfærd. 
Det der er vigtigt er at vi kan relatere os til de enkelte mål - vi skal satse på forskellige energier. Det er meget 
katastrofalt at vi brandbeskatter energirigtig adfærd.  
El- biler er afgiftsfrit. Udbuddet er for lille og for dårligt. Man skal f.eks. lave konkurrencer mellem byer om 
energirigtig adfærd. 
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Lave sammenligning mellem antal m2 og energiforbrug. Slippe billigere hvis man har en energirigtig adfærd. 
Statistik på transport - så vi kan indrette transporten mere effektivt. Direkte busser kunne være tiltalende for 
mange.  
Kørsel - af med vægt- og registreringsafgift. Kørselsafgift - dem der kører mest skal også betale mest. 
Generelt tema med en gulerod for at gøre det godt. 
Hvordan kan den enkelte finde ud af sit forbrug. Der skal være mulighed for at måle sit forbrug. Ligesom 
vandmålere. Vi skal stille krav til produkter, så vi umiddelbart og let kan følge forbrug. 
Transport - et forslag fra Køge - den inderste bane på motorvejen til buskørsel og elbiler. Vil ikke koste penge. 
Gulerødder i form af lavere afgifter er ikke altid godt, der vil så mangle finansiering i samfundet.  
Afgifter som gulerødder - det bliver uoverskueligt. Det skal ses samlet. Jeg bruger måske mere energi på 
noget og sparer på noget andet. Hvorfor skal jeg så straffes på et område med højere afgift. 
Vandmålere og varmemålere var der ikke i de gamle boligselskaber. Der skal være sammenhæng i tingene. 
Undertiden straffes man økonomisk med en bestemt adfærd. 
Godt med en energimåler, der kan styre dit forbrug. Man skal kunne se nedgang i forbruget. 
Godt eksempel med prisen på dieselfilter på biler, hvor man ikke bliver opfordret 
værktøjskassen er vigtig. 
Vi er grundliggende egoistiske - det er den nære hverdag der dominerer. Vi skal have tingene serveret for at 
blive klar over hvordan det hænger sammen. 
Spørgsmål til forbrug af CO2 pr. person må være et gennemsnit. 
Vejrmøller på husene: En person har undersøgt om anskaffelse af vejrmølle kan ske i fællesskab, men 
afgifter forhindrer det. Køleskabe og procesvarme skal kunne bruges af producenterne afgiftsfrit. 

Bord 29  
Bordet er enige om at klimaudfordringen er vigtig! Men spørgsmålet er hvordan vi gør det? 
Der er en sammenblanding mellem samfundsøkonomiske hensyn og privatøkonomien. Og det vil gøre ondt 
på samfundet, hvis vi skal forbruge mindre energi, eksempelvis på niveau med 1950'erne.  
Den rigeste del af verden må nødvendigvis bære den største byrde. 
Transport af vedvarende energi, så vi fremover kan udveksle ressourcer. Eksempelvis kan solenergien 
udnyttes de steder hvor solen skinner meget og sendes til områder hvor muligheden for soludnyttelsen er 
lavere.  
Vi producerer en masse energi på tidspunkter, hvor vi ikke kan bruge den. Der er behov for 
oplagringsmuligheder. Vi kan sælge energi, når der er overskud af den fordi vi ikke oplagre den. 
El-bilerne er en del af løsningen for at oplagre energien der produceres i samfundet. 
Tænk hvis man kunne godskrive klimavenlige handlinger. Som eksempel hvis man cyklede på arbejde. Eller 
differentierede afgifter efter forbrug. Dem der bruger mest, betaler mest. De private husejere kan bruge de 
penge de sparer i f.eks. varmeforbrug til energiforbedringer. 
Vi bliver nødt til at overveje vores livsstil/adfærd også. Det hele kan ikke løses af tekniske løsninger. Bilfrie 
søndage kunne man eksempelvis godt leve med.  
Det offentliges ansvar 
Det er primært kommunen som har initiativretten. Regionen faciliterer. Staten lovgiver på området. Det 
offentlige skal fremme motivationen for eksempelvis at fremme cykeltransport til og fra arbejde. Der skal være 
gode muligheder for at stille cyklen ved en station eller lignende. 

Bord 30   
Klima-målene 
EU-mål 20% - skal vi øge målet mere end de 20 %. Samfundet beslutter sig for et større mål f.eks. 30 %. Er 
enig med de 30 %. Jo højere man kan sætte % jo bedre. De 20 % man har sat er nok det der er muligt. Kan 
handle om hvor meget udlæg man kan nå. Afrika sælger noget til Danmark . Det er forkert at kunne købe 
disse udlæg. Hvis vi kan komme højere op måske 40% jo bedre. Tyskland har meget bedre indarbejdet deres 
klimaindsats. De mål skal vi på. Vi skal gøre tingene bedre. Tage økonomien ind. Danmark vil gerne være 
foregangsland. Vi behøver ikke at være foregangsland for alt. Synes vi skal holde os til de 20%. 

Økonomisk gevinst, vi bliver nødt til at tænke økonomi. Samfundet skal være skruet mere økonomisk 
sammen. Skrue vores energiforbrug ned. Hænger sammen med forsyningssikkerhed. Måske kommer der krig 
på grund af vand. Man vil gerne have el-biler. Prisen skal ned. Der er ikke afgift på el-biler. Købe 
energipærer. Vindmøller vil jeg gerne have. Solfanger på taget. Hvorfor er der moms på det.  
Det offentliges ansvar 
Det offentlige skal tage ansvaret. Har ikke behov for højere skat. Borger skal også tage et ansvar. Kan man 
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gøre det uden det koster noget. Der er altid en pris. En finansieringskilde, tilskud kan styre over mod klima. 
En vis klimaindsats kan varetages, uden at det skader andre samfundsopgaver væsentligt. Kan lave en 
mindre moms på forbedringer. Brændeovne der ryger for meget sodpartikler ud. Skal ikke spare inden for 
sundhed, der spares nok i forvejen. 

Bord 31   
Klimamålene bør være realistiske - det vil kræve meget af os alle sammen på hele kloden, handel med CO2

kvoter løser ikke problemet. 
Målene kunne godt være mere ambitiøse, man kan gøre mere 
Transport, overveje transport ad havvejen. Producér varerne der hvor forbruget er - så der kommer mindre 
transport. Målene er fine, men de kan godt være skrappere. Mange fine mål, men når det får konsekvenser 
så bakker vi. 
Holdningsændring, konsekvens i hverdagen - handle lokalt for at minimere transport. 
Tøjproducenter - producere i nærområdet, fjern befordringsfradraget, så er incitamentet til at køre væk. 
Vi er ikke villige til at betale den reelle pris for produkterne. Sænk vores forbrug og så kan det hæves i 3. 
verdenslande for at få balance. Handler om menneskeligt ligeværd. 
Vindmøllen kunne ikke rejses, fordi den var for tæt på byzone. Vindmøllerne larmer stadig selv på 1 
kilometers afstand. Placer vindmøllerne i havet. Vindmøllerne kan høres, bygger selv en husstandsvindmølle. 
Små husstandsmøller på 17 m koster 350.000 kr., hvor møllerne kan levere strøm tilbage til nettet. 
Guldborgsund kommune har forbudt husstandsvindmøller i byerne. 
Omlægning i fødevareforbrug kan ændre udledning fra landbrugsproduktionen. Spis lidt mere grønt, det 
koster ikke noget økonomisk og miljømæssigt og det gavner sundheden. Vil vi betale prisen og spise mindre 
kød? Teknisk løsning på at begrænse udledningen af CO2 fra husdyrproduktion.  
Er vi villige til at tage konsekvenserne og ændre vores livsstil? 
Landbrugsprodukterne giver en meget stor indtægt til Danmark. Man kunne sænke momsen på de sunde 
fødevarer og sætte momsen op på cigaretter. Dyrk økologisk for at gavne klimaet. 
Forskellig debatter når det handler om klima og økologi. Økologi gavner klimaet, men ikke nødvendigvis CO2

udledning. 

Bord 32  
Målene er ikke stramme nok. Biler og bønder kører gratis. Gør det attraktivt at lægge virksomheder, hvor folk 
bor.  
Vi skal være ambitiøse - gerne mere end de officielle mål. Vi har tradition for at være ambitiøse i Danmark - 
men vil vi ofre ferie i Thailand. Målene skal sættes højere og løsningerne skal vise vejen for hvordan vi når 
dem. Der skal være løsninger, der er let tilgængelige til en start. Målene er acceptable, vi skal også have 
landbrug. Det nytter ikke at vi er mere ambitiøse end kineserne. Vi skal vente og se hvad der kommer af 
udvikling af vedvarende energikilder. Er det ikke sådan, at hvis målene er høje, så når vi også længere? På 
nogle områder kan vi reducere bedre end på andre, eksempelvis miljøvenligt brændstof. Vi skal være mere 
ambitiøse end verden omkring os - jo større krav er der til os og virksomheder. Vi har forskning og teknologi, 
der kan hjælpe os. Hvor har vi biogasanlæg, der kan betale sig? Det er et afgiftsspørgsmål at få det til at 
hænge sammen. 
Klima i forhold til andre samfundsopgaver: I forhold til 70'erne - er det gået fra at være en kratlusker 
diskussion til at handle om bl.a. jobs. Klima kan drive mange ting, det er mere end beskæftigelse. Vi er nødt til 
at sige: Skal vi drosle vores samfund tilbage til tidligere tider, eller skal vi udvikle teknologien. Forskellig 
holdning til om der er vilje til at betale mere for eks. benzinen. Hvorfor kan vi ikke få vores offentlige 
transportsystem til at fungere, det kan man i andre lande. Når man laver lovgivning er der altid nogen der 
vinder, og nogen der taber. 3 måder at styre på: 1. privat initiativ i det hjemlige. 2. Lovgiver 3. Industri fordi de 
ser et marked/økonomiske muligheder. Vi skal udvikle vedvarende energikilder og dermed fastholde vores 
livsstil, så det dermed ikke har betydning for andre velfærdsområder. 
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Afstemning og resultater 

Spørgsmål 1 
De fastsatte mål for en klimaindsats kræver at vi generelt bruger mindre energi, bruger mere vedvarende 
energi og slipper mindre mængder drivhusgasser ud i atmosfæren. Om målene er tilstrækkelige til at tackle 
klimaudfordringen og begrænse den globale temperatur-stigning fremover diskuteres blandt politikere og 
eksperter.  

Hvordan opfatter du klima-målet for Danmark, når de t gælder om at reducere vores CO 2-udslip, altså 
gøre vores udslip mindre fremover? 
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Spørgsmål 2 
En indsats for at nå klimamålene kan muligvis give resultater på flere fronter afhængig af, hvordan vi 
fokuserer indsatsen. De resultater, vi vælger især at gå efter vil påvirke, hvordan vi udformer indsatsen. 

Hvilke resultater af en klimaindsats tillægger du s tørst værdi? 
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Spørgsmål  3 
Den offentlige sektor – det vil sige staten, kommunerne og regionerne – varetager en lang række 
samfundsopgaver, fx skoler, sundhedsvæsen, ældrepleje. Udgiften til at varetage disse opgaver betaler vi alle 
sammen til over skatten.  

Hvordan ser du det offentliges ansvar for klimaet i  forhold til andre samfundsopgaver? 
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Anden opgave: Om Region Sjællands plads i indsatsen  overfor klimaudfordringen 

Region Sjælland har som den første region herhjemme taget hul på en klimaindsats ved at lave en regional 
klimastrategi sammen med regionens 17 kommuner. Strategien dækker regionen som geografisk område og 
skal skabe grobund for et langsigtet samarbejde om klimaudfordringen.  

Hvilken rolle skal Region Sjælland og de 17 kommune r spille – og hvordan – for at bidrage til at nå 
klima-målene og sikre en bæredygtig udvikling i reg ionen som område? 

Forløb: 
• Introduktion ved Topmøde-guiden 
• ”One minute-runde”  
• Opsamling 
• Afstemning på spørgsmål 4, 5, og 6 
• Præsentation af resultater 
• Bordformand fra udvalgte borde rapporterer om dialogen ved bordet 

Referat af bordenes dialog forud for afstemningerne

Bord 1  
Profilere sig udadtil, hvis man laver noget godt. Samsø er et godt eksempel. Gode løsninger skal udbredes på 
en interessant måde, så både borgere i regionen og andre udadtil bliver opmærksomme på det 
Information skal gøres lettere tilgængeligt, så det ikke er et tovtrækkeri mellem myndigheder om hvad man 
må og ikke må 
Vigtigt at regionen profilerer sig, men regionen bliver et diffust begreb, Vi skal hele vejen igennem stå for 
noget, der er sundt og rigtigt og godt. Jo sundere folk er, jo færre skal på sygehuse og behovet for fx narkose 
bliver mindre 
Vi skal starte fra bunden. Hver enkelt skal gøre hvad de kan. Regionen og kommuner skal passe på ikke at 
blive for vidtløftige, der er behov for mere praktiske og jordnære løsninger. Det skal være vedkommende og 
brugbart for den enkelte borger. 
Man skal starte på et lavt niveau. Regionen skal tage rollen til sig og give borgerne ideer til at starte med 
noget basalt fx i husholdningen. Der er behov for information 
Fint med klimapagt, der forpligter udadtil, men samtidig vigtigt at starte med noget praktisk 
Regionen skal være med til at give kommunerne retning og koordinerer. Klimapagten er fin, men tillægger 
den ikke større vægt. Signalværdien er stor. 
Folk skal have et visuelt forhold til klimaforebyggelse, fx gennem synlige el-biler eller andet, der har en 
umiddelbar effekt. De gode historier fra de kommunale og regionale institutioner om initiativer og effekter skal 
synliggøres. 
Det er vigtigt at synliggøre, når der opnås resultater. Det kræver ikke nødvendigvis store investeringer at nå 
synlige resultater. 

Bord 2  
Det er kun ren signalværdi at pagten er underskrevet, jeg har ikke set handlinger. Regionen skal sikre sine 
egne bygninger, også skoler skal være miljørigtige hos kommuner m.fl. Universitetspark i Næstved har ikke ry 
for at være miljørigtig. 
Man skal passe på det ikke bliver luft, der skal være handling. 
Det er vigtigt vi har chancen for at præge indsatsen, så kan vi påvirke andre, vi kommer før staten, så det ikke 
kun kommer oppefra. 
Jeg har svært ved se regionens rolle, 95% af budgettet går til sygehusene, regioner kan samtidig blive 
nedlagt. Kan gå foran ved at have miljømæssig drift af bygninger. 
Indsatsen har stor værdi, det vil brede sig som ringe i vandet. Rådgivning fra myndigheder er vigtig. 
Man skal acceptere at der er en udfordring, men der skal også være en handlingsplan, man kan ikke løse det 
hele på en gang. 
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Det er staten der er toneangivende mht. isoleringskrav mv. Regionen kan kun gøre noget ved egne 
bygninger. 
Regionen skal samle trådende, staten skal lave de overordnede rammer. 

Bord 3   
Regionen kan spare på bygningers energiniveau, borgere kan spare på isolering, vinduer etc. Låneordninger.  
På den korte bane enig.  
Transporten er vigtig i regionen. Folk skal have en stolthed og glæde ved at bidrage.  
Selvom man gør noget slev, er det ikke sikker, at alle andre er med. Ejerskab.  
Incitamenter - ventilationsanlæg kan bidrage til besparelser i offentlige institutioner og spare på udledning af 
CO2. Bruge de virksomheder der er i regionen. 
bygningers renovering. Byplanlægning. Solindfald fra syd- bygge efter vind og solforhold. 
Kollektiv trafik skal være et reelt alternativ. 
Regionen (som institution) er begrænset i ikke at have egne midler. Øst-vest motorvej kunne indrettes med 
solceller.  
Belønne de virksomheder der gør indsatser for at være mere miljøvenlige. Mere skibstransport.  
byggeri - stor nye sygehuse skal have pålagt krav om energibesparelse. Skal gøres fra begyndelsen. 
Kollektiv transport er vigtig.  
Høreapparatfirma har bygget CO2 neutralt - solenergi, jordvarme - er selvforsynende. Bruge gode eksempler 
og følge dem. Intelligente løsninger kan sikkert betale sig. 
Solceller og batterier har endnu lang tilbagebetalingstid.  
Gamle bygninger overholder ikke standarder i dag. Bygningsreglementer er strammet i dag. Hvilke krav kører 
regionen efter? Det kan man spørge direkte. Men det koster også penge.  
Fonde kunne være interesseret i at lave tilbagebetalingsordninger. Joint venture mellem virksomheder -
vejbyggeri og solceller - tænke i kombinerede løsninger.  
Gå efter målrettede teknologier. Incitamentstruktur.  
Her er beslutningstiden et problem. 

Bord 4   
God ide at regionen går ind og ser på det. Både kommuner og stat skal også se på. Det er de små enheder, 
der ved hvad der rør sig. 
Det er svært at skille stat og region. Et initiativ som dette, er godt på regionalt plan. Region og kommuner skal 
gå foran.  
Alle lag har et ansvar.  
Regionerne skal gøre noget. De skal udpege områder til bl.a. bølgeenergi. Lovgivning skal være ens i EU. 
Det er svært. Det er rart at region og kommuner går forud. En sådan indsats bør belønnes af staten. Midlerne 
kan føres hen, hvor de også gør gavn. Der savnes et incitament fra staten. Initiativer koster - og dem bør 
staten betale. 
Både stat og kommuner skal være med. 
Kommunerne har en stor rolle. Man må forpligte sig. Udgangspunkt i klimakommissionens anbefalinger. 
Virksomhederne i regionen skal have andel i den teknologiske udviklingsopgave der ligger. Det tiltrækker 
måske flere virksomheder. 
Stationsnærhedsprincippet er godt. Det kan give bedre muligheder for virksomhederne.  
Hvorfor skal alle virksomheder lægge sig i KBH? 

Bord 5   
- Det er vigtigt der sættes nogle klare mål. 
- De mål og regler der fastsættes skal ikke laves om for ofte, men nogle man kan forholde sig til over længere 
tid. 
- Der bør underskives en klimapagt for hele landet. Det nytter ikke noget, hvis det bare er en region og nogle 
kommuner 
- Der ligger stor informationsforpligtelse i region og kommuner. 
- Region/kommune skal se på muligheder for egne energibesparelser mm. 
- Der er mange forsøg, men vi ved ikke, hvad de fører til. Det bør være en mere ensartet måde. 
- Både private og offentlige skal bidrage. 
- Klimapagten er mest for syns skyld. 
- Kommunerne bør stille krav til nybyggeri, med krav om anvendelse af vedvarende energi, vand, spildevand, 
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bl.a. regnvand, så det ikke bare går i kloakken. 
- Offentlig transport skal region/kommuner stille til rådighed. Hvis store busser ikke fungerer så brug små 
busser- telebusser 
- Kampagner i skolerne er vigtig, og det skal også være for de voksne. 
- Klimapagten er nok ikke promoveret godt nok, for den er ikke særlig kendt. 
- Borgermødet er et led i gennemførelsen af klimapagten. 

Bord 6   
Kommentarer til afstemningerne: 
Afstemningerne svarede godt til bordets resultater, men der er en problematik i at den enkelte ikke har penge 
til at gøre den rigtige energiindsats, især i forhold til at tænke i langsigtede løsninger, der ikke umiddelbart 
giver nogen økonomisk fordel. 
Det skal være muligt at tænke energirigtigt for alle og ikke kun dem, der har midlerne til det. Tilskudsordninger 
kan være en løsning. 
--------------- 
Hamrende vigtigt at regionen går foran og at det bliver synligt. 
Der mangler eksponering af regionens synlighed. Hvad er det der gør at Regionen går foran? 
Hvad er regionens kompetence i at gå ind i dette område? I forhold til almindelige mennesker og den enkeltes 
energiforbrug har regionen og kommunerne ikke en særlig rolle 
Vi skal løfte i flok. 
God ide med dette borgertopmøde. 
Regionen kan være samlingspunkt og hjælpe med at sætte kommunerne i gang. 
Når regionerne og kommunerne går ind i det bliver det vedkommende for den enkelte borger på en hel anden 
måde i forhold til f.eks. internationalt topmøde. 
Jeg ved ikke hvilken værdi det har at der underskrives en klimapagt. 

Bord 7   
I udgangspunkt negativ. Regionen skal ikke have rolle i dette, der sker bare det samme som med 
sygehusplanen, staten kommer til at bestemme. 
Regionen kan sætte folk sammen. Den skal have en koordinerende rolle. 
Hvad har regionen med klima at gøre? Ingen reel magt. 
Klimapagt har stor værdi, skal fastholde kommunerne på klimamål. 
Den enkelte kommune kan ikke gøre det alene. Godt med mål. Regionen skal hjælpe kommuner med 
opgaven. 
Regionens samarbejde med Østersølandene giver ekstra værdi. 
Regionen skal være med til at sætte ringe i vandet og godt at regionen har startet processen. 
Regionen skal prikke hul på ægget. 
Regionen har en rolle. 

Bord 8   
Det er nogle vage formuleringer i det oplæg regionen, har sendt ud. Borgerne skal informeres ordentligt om, 
hvor grelt det egentlig står til jvf. Jesper Theilgårds indlæg og hvor vigtigt, det er vi gør noget. Det behøver 
ikke at koste mere. I ESCO-projekter laver kommuner og entreprenør samarbejde om klimavenlige løsninger, 
som er omkostningsfrie for kommunen. Energitiltag bliver betalt af det, der bliver sparet. De er nemme at 
udbyde internationalt, også i EU-udbud. De kan også køre regionalt. Der er ikke klare målsætninger i det 
materiale, som bordet kender til. Det er mere hensigtserklæringer og det er ikke nok er bordets holdning. Det 
er dog fint, at regionen tager initiativ. Der er en skæv aldersfordeling på topmødet i dag - det er svært at nå de 
unge. Også ift. affaldssortering. 

Bord 9   
Vigtigt at man taler sammen, så man træffer de bedste løsninger og tænker på, hvad der bedst for borgerne. 
Man er ikke så god til at få borgerne med og høre deres ideer. 
Vigtigt at det offentlige er foregangsmand og tænker energien ind i offentlige bygninger, som f.eks. de nye 
sygehuse. 
Regionen skal stå som overordnet og pege på de ting vi skal i gang med, men det er borgerne man skal lytte 
til og restriktionerne skal ikke bare være en afgift, for den betaler man bare. 
Der skal stilles krav til nybyggere. Dejligt at Regionen er den første som har lavet en klimastrategi.
Ansøgning om tilskud skal være mindre bureaukratisk. 



Region Sjælland: Borgertopmøde om klima  -  side 36

Vi bør også være de første med en konkret plan og de første med konkrete gode historier, når vi vi er de 
første med en strategi. 
Konkrete regler i byggereglementet. Pengene til klimaløsninger er peanuts, når man bygger nyt hus. 
Tænketank af almindelige borgere, som kan holde politikerne på jorden og fortælle dem, hvordan det fungerer 
i den virkelige verden. Regionsplan for, hvor man bedst placerer forskellige klimaløsninger, som f.eks. vind og 
bølgeenergi, så man ikke bare sidder i den enkelte kommune og lægger planer. 

Bord 10   
Det har stor værdi at underskrive klimapagten. 
Kommunerne og regionen skal gå foran. Det er god signalværdi. 
Og det skaber også arbejdspladser at sende sådan et signal ud.  
Vi skal være tålmodige - det er et langsigtet perspektiv.  
Kommuner og regionen skal gå foran - det er vigtig signalværdi. Det forpligter!  
Det er glædeligt at politikerne tænker langsigtet, også udover egen valgperiode. 
Hvordan vil i få inddraget borgerne i det? Hvordan får i dette ud i de private husstande? 
Det kunne være rådgivningscentre, fysisk og på nettet.  
Større synlighed omkring klimapagten - husstandsomdelt folder? 

Bord 11   
Region Sjælland (RS) skal være igangsætter for innovationsprojekter, skyde midler ind og være nytænkende. 
Vigtigt at det offentlige går forrest som igangsætter for at der sker noget. 
RS skal være formidler og være med til at skabe holdninger og viden bredt i befolkningen. 
RS's politikere skal formidle borgernes holdninger videre til landspolitikerne, som kan træffe de landspolitiske 
beslutninger der skal til (fordi borgerne ønsker at gå videre end politikerne gør) 
RS skal være vidensopsamlende og -formidlende. 
RS skal gå forrest fx ved at gøre meget mere for den kollektive trafik - bedre forbindelser og forenklinger og 
formidling -, så vi kan spare på den private bilisme. 
RS skal lave et kraftvarmeværk ifm. Køge sygehus, som kan rense energien og spare CO2. 
Klimapagten er vigtig som signalværdi overfor borgerne ift implementering af klimamålene. 
RS skal bygge flere dæmninger til småøer, så vi sparer CO2 udledning fra færgerne. 

Bord 13   
Hvilken rolle skal Region Sjælland have i denne forbindelse 
Indsats på alle niveauer bidrage overalt. 
Pengene skal satses på uddannelse, viden, know how, forskning produktion og teknisk og skattemæssige 
muligheder 
Hvor er energiressourcerne i regionen, biomasse , affald, sol, vind, arealer til. Handlingsplan - hvor skal vi 
satse og hvornår. 
Kystområder hvor der skal gøres noget 

Bord 14   
Det er vigtigt at sende som signal at man tager stilling. 
Som region vil man have mere gennemslagskraft over for regeringen når man står med 17 kommuner. 
Jeg synes det er vigtigt at man står sammen og laver en fælles strategi. Det er bedre at der kommer en 
samlet med et forslag frem for 17 forskellige.  
Jeg tror det er vigtigt for at man kan sætte nogle initiativer i gang - fx i forhold til biogas. Det er vigtigt at man 
står sammen for at man kan lave en politik der kan bære 
Jeg kommer i tanke om hvad regionen egentlig er for en størrelse. Måske kan det være en frihedsgrad - fordi 
de ikke har nogen myndighed.  
Regionerne står som noget frit og måske er det en mulighed for at være inspirerende og kunne samle nogle 
ting.  
Regionen får måske en indsigt i de 17 kommuner som man ikke har på anden vis.  
Aftalen har kun værdi hvis de gider overholde den. Men jeg kan se der er mange borgmestre med i dag så jeg 
går ud fra det er fordi de tager det seriøst. Meget arbejde går måske over kommunegrænser eller endda 
regionsgrænser.  
Det er da sejt, at vi er den første region til at komme i hus med sådan en aftale. 
Det er helt oplagt at Region Sjælland går foran - det er fælles for hele regionen, noget regionen kan stå 
sammen om. 
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Bord 15   
Regionen er foregangsområde med forsøg med vind, bølger m.v. men vi skal have alle borgerne med. Det 
kan være med jordvarme, vindenergi m.v. Udnytte det vi har i området og presse politikerne. 
Fokus på de ressourcer vi har i området og udnytte dem bedst muligt i lokalområderne. 
Give borgerne et ansvar - f.eks. også gennem børnene - klima med i indlæringen.. 
Det offentlige skal gå foran med et godt eksempel. Kommunerne skal ikke være restriktive ift. 
energibesparende foranstaltninger på boliger. 
Man skal ikke opgive et mål eller nye tiltag bare fordi der viser sig nogle startvanskeligheder. 
Det har stor værdi at underskrive klimapagt. 

Bord 16   
Jeg synes det er meget vigtigt at regionen melder ud med en klimapagt, at de tager ansvar. Jeg er stolt over 
min region gør sådan noget. Vindmøller i landskabet i vores region er godt at se. Regionen burde kunne 
rumme en masse vindmøller, da vi har stort landskab i regionen. 
Hellere vindmøller i baghaven end el kraft fra Sverige, som er atomkraft. Der er masser af steder i regionen 
hvor man kunne sætte vindmøller op fordi der er plads. 
Solfangere på boligselskabernes bygninger - de burde gå forrest. 
Der er mange bygninger, hvor der er dårlig isolering - også statens bygninger.  
Gevinsten er økonomisk, rent vand. 
Der er ny forskning, som vi kan bruge. Tage den bedste løsning.  
Atomkraft er ok når man kan styre affaldet.  
Regionens rolle er vigtig fordi vi skylder os selv den indsats, vi skylder vores miljø. Det smitter af på vores 
børn. Det er godt regionen og kommunerne er bevidst om effekterne. 

Bord 17   
- der er en prioritet for regionen - de skal gøre noget. Gerne gøre noget som andre kan lære af. 
- det handler om at få skabt nogle resultater på kort tid. Regionen skal støtte virksomheder, der udvikler disse 
teknologier. 
- cirkulærekrav skal laves om - der er urimelige krav til fx bjælkehuse 
- gøre som på Samsø - som er kendt for deres måde at håndtere miljøet på 
- regionen skal sætte sig nogle mål - fx på transportområdet og sælge sig selv på målene 
- regionen skal informere mere om, hvad man gør for klimaet 
- få inddraget debatten i fx. skolen - det inddrager mange forældre og bedsteforældre 
- har regionen rent faktisk nogle ressourcer? 
- der skal være rød tråd i det regionen går - at der kommer balance i de ting man gør. 
- god ide at tænke over, hvor de nye boligområder placeres fx tæt på den off. transport 

Bord 18   
Regionen har en meget stor rolle og har mulighed for at gøre en stor indsats 
Større initiativer inden for trafik, flere gratis tilbud 
Opsamling og sortering af affald 
I vedligeholdelsen af offentlige bygninger skal der spares mere på energien 
Regionen skal være igangsætter og inspirator ift. kommunerne 

Bord 19   
Det er meget vigtigt, at region og kommuner har prioriteret klimaindsatsen højt. 
Kommuner og region bør gå foran med gode initiativer som f.eks. nul-energi institutioner. 
Det er er win win situation for regionen og dens virksomheder, at klimaet har høj prioritet. 
Gennem borgmesterpagten kan man presse Folketinget til at gøre mere for klimaindsatsen.  
Det er vigtigt, at regionen også fremover er førende på klimaområdet, så gryden holdes i kog. 

Bord 20   
Hvad synes bordet om spørgsmålene, hvad er interessant 
100 procent burde være målet, men er det realistisk



Region Sjælland: Borgertopmøde om klima  -  side 38

Vi skal forbygge, men der er allerede problemer med hvordan vi tilpasser os lige nu. 
Om 20 år er der måske ikke mere, hvad gør vi. 
Mere forskning i nye energier, meget mere, tænk helt nyt. 
Glæder sig over at mange ikke tænkte på pengene, de tænkte mere overordnede 
Lys i dag er det 3 w pære, det kan godt lade sig gøre, omlægning og bedre udnyttelse. 

Hvad ser du som regionens rolle i klima indsatsen og hvorfor 
Staten skal styre, der er for meget kassetænkning. Tror ikke på kontrakten. Udmøntes lokal 
Staten skal styre klimaaftaler og hvad regionerne skal gøre. 
Er ligeglad, der skal være målsætninger, regionerne skal være med til at udføre dem. 
Spændene, synes det er meget positiv at regionen har lavet en strategi sammen med kommunerne, en vision 
Skal være stærk, hvis den skal kunne trække igennem. 
Det er vigtigt at regionen gør noget og der er en underskrevet kontrakt  signalværdi. 

Overordnede plan og regionerne skal sørge for sygehuse. Pagter ikke godt, tror ikke på det. 
Lokalpolitikere kan være med til at få lokal forankring og hjælper borgerne med værktøjer og de praktiske ting 
ellers kommer vi ikke videre. 
Strategien kan sætte ringe i vandet og komme ud lokalt, da der er langt til politikerne på Christiansborg 
Hvorfor er vi her, er vi kritiske nok, der stilles spørgsmål til borgerne, er det for ledende spørgsmål der stilles. 
Er det bare regionen der har lavet dette møde for at konfirmere deres politik. Dette afvises af bordformanden. 
Hvad tænker bordet om resultaterne af spørgsmål 
Det offentlige skal gå forrest også i deres egne bygninger. 
Overrasket over at ny teknologi ikke er høje oppe. 
Der spares for meget på forskningen, det er dem der skal finde løsningerne. Når de mål der bliv sat skal nås 
og vises. 
Risø - hvor meget kan der bevilges, der skal gives flere penge til nye teknologier, Risø skal arbejde mere med 
det. 
Regionen skal være modig både med teknologi, men også politiske beslutninger der ikke er rare at tage f.eks. 
restriktioner for landbruget. Vi har meget plads, vi skal turde gøre en forskel med tekniske løsninger og prøve 
den af. 
Hvad kan regionen overhovedet gøre. Vi kan facilitere og hjælp kommunerne. 
Godt med meget samarbejde. For at finde frem til de nye ideer, der skal være fremtidens løsninger. 
Mere aktiv forskning. 
Fælles indsats for hele landet, en overordnet styring. Kontrakter er varm luft. 

Bord 21   
God ide at underskrive klimapagten, det er en værdi i det. Ikke bare at det står på et stykke papir, men at man 
holder op på det. Det burde være alle regioner der skal være med. Der er intet negativt, det kan kun være 
positivt. Klimapagt er en god ide, det kan styrke hinanden med at holde fast i beslutninger. Start lokalt fra 
selve regionen, med forbedringerne. Dagen idag betyder rigtig meget. Det er da et kendetegn for at regionen 
gør noget, borgerne er en vigtigt rolle. Man kunne godt ønske sig flere møder som dette borgertopmøde. Man 
kunne få den enkelte borger til at lave en klimapagt. 

Bord 22   
En forventning om oplysning og synliggøre forandringerne og oplyse om konsekvenserne, dette kan løses 
evt. ved at synliggøre konsekvenser uden at det bliver skræmmescenarier. 
Optaget af at vi er nødt til at gøre en indsats på alle niveauer dog ved "keep it simple" (KIS), tænke det ind i 
hverdagen, f.eks. affald. 
Oplyse borgerne om konsekvenser hvis vi ikke følger klimarådene. 
Vi er som region noget særligt, få befolkningen til at presse politikerne/kommunerne mere med gode 
argumenter. Holde flere møder omkring klimaet. 
Starte allerede med de små børn for at få indarbejdet de gode vaner. 
Regionens rolle er at udarbejde den rigtige handlingsplan, udvikle infrastruktur, udvikle gode 
genbrugscyklusser, udvikle metoder til at gøre de gode valg lettere. 
Kommuner og regioner skal gå mere ind for mere alternativ energi, og være åbne for nye ideer. 

Bord 23   
Vestenskovsprojektet er godt, det er vigtigt at få det meldt tilbage til borgerne. Vi skal bruge pressen  
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Det er vigtigt at borgerne får det kommunikeret ud til alle uanset forudsætninger. 
Igen synlighed . Pressen skal igangsættes.  
Vi skal have bæredygtigheden med i formidlingen. Også økonomisk. Er der sammenhæng mellem de 
ressourcer som puttes ind i forhold til hvad vi får ud af det.  
Lave pilotprojekter på arbejdspladserne. Gymnasierne er oplagt, unge mennesker  
Udvælgelse af ambassadører, hvor vi kan få problemer og løsninger belyst. Vi skal have eksempler, hvor vi 
kan følge udviklingen. Erfaringen fra disse vil spredes ud. 
Det er vigtigt at regionen tænker på tværs af regionerne i regionen.  
Regionens institutioner kunne godt være eksempler på energiforbruget. At institutionernes energiforbrug 
bliver synliggjort. Også når man besøger institutionerne. 

Bord 24   
Branding, arbejde, uddannelse. 
Vi skal påvirke kommunerne mere og få Regionerne til at gå forrest. 
Overordnede koordination fra kommuner og regioner 
Det skal være nemmere at komme udenom lokalplanerne for opsætning af solfangere. 

Bord 25   
En fælles beslutning i regionen kan inspirere andre. 
En god ide, især hvis det også blev et element i kommuneplanerne. 
Enig i at det skal være et krav til kommunerne - ellers går det helt af H til. 
Kan man lave en konkurrence mellem regionerne – benchmarking - så de dårlig regioner kunne lære noget af 
de gode. 
Regionen er et omdrejningspunkt, med specialviden f.eks. EU og andre regler. Regionen skal skabe klarhed, 
men må ikke blive styrende. 
Regionen skal gøre noget for selv at blive klimavenlig med bygninger, biler osv. En god ide at underskrive en 
klimapagt - det forpligter. 
Klimapagten der er underskrevet i Japan trækker betingelserne ned over hovedet på borgerne. 
Rollemodellen er vigtig - vi er alle lidt får. 
Atomkraft er ren energi - hvis affaldet kan håndteres.  
Udviklingen skal gerne komme af kærlighed til mennesket og fremtiden og ikke af frygten. 
Frygt for det nye og stor lyst til at fastholde det kendte. 
For stor fokus på CO2, det generelle ressource-spild er ikke i fokus. 

Bord 26   
Meget vigtigt at Region Sjælland er med og er med til at sætte rammerne og være foregangsbillede. 
Politisk varmluft - foruroligende at procenten er så høj!!! 

Bord 27   
Regionerne kan noget mere end kommunerne. Dette bl.a. på transportområdet. Der har regionen en størrelse 
der gør at der kan sættes ind. 
Det er vigtigt at kommunerne arbejder lidt mere sammen vedr. miljø og klimaspørgsmål. Der skal mere 
koordination og synergi på dette område - også for at bibeholde arbejdspladser. 
Regionen kan ikke gøre noget på klimaområdet. Hvis de laver en masterplan bliver det bremset af 
Christiansborg. 
Der kommer bare afgifter og intet igen. 
Regionen har en meget vigtig opgave. Konkurrere regionerne imellem. Det ville måske kunne vække en 
fælles indsats på området og være med til at fremme indsatsområderne. 
Transportområdet er et vigtigt sted at sætte ind fordi man kan tilpasse infrastrukturen, så virksomhederne 
lægges tættere på dem der skal arbejde der.  
Kommunikationen mellem kommunerne kunne blive forbedret i stedet for at alle sidder med sin egen 
dagsorden. 

Bord 28  
Umiddelbar rolle for regionen 
Eksempel på at sortere affald i 12 dele - der så bliver rodet sammen igen senere. Kommunen siger at det 
støder mod aftale med andre kommuner. Det er her aftalen mellem kommunerne skal sikre god adfærd. 
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Det vigtigste er at regionen informerer om hvad man forventer af os. Du skal kunne afstemme dine 
forventninger.  
Opfordring til at bordet samles igen om et halvt år - så vi kan diskutere videre. 
Regionen skal gøre noget som foregangseksempel. Andre regioner følger efter. Information er det vigtigste. 
Værktøjskassen skal være der og skal løbende udvides.  
Spørgsmål: Skal kommunerne ikke inspirere hinanden? Gode ideer skal spredes. 
Skal alle arbejdspladser have en energiplan ? Arbejdspladser kan være "klima"arbejdspladser. Det skal være 
de gode handlinger, der skal fremhæves f.eks. i medierne. Det skal kommunerne sørge for. Det bør være 
prioriteret information.  
Det kunne ligge hos sikkerhedsrepræsentanterne på arbejdspladserne, der kan bære rollen som 
informationsbærere. 
I nogle tilfælde kan det være dyrere at genbruge egen varme i virksomhederne. Kunne opvarme 
arbejdspladser med overskudsvarme uden at det udløser afgifter og bliver dyrere.  
Hvilken værdi har klimapagten ? Pagten har signalværdi. Det er lige som uddannelseskontrakter i folkeskolen 
- det har signalværdi. 

Bord 29   
Regionens rolle: 
Der burde ikke være regioner. Men når de nu er dér må de være bannerføre. Staten kunne i stedet for 
regionen være koordinerende. 
Det er nemmere at samle kommunerne i regionen frem for at kommunerne står alene. 
Kommunerne får svært ved at løfte opgaven alene. Der er brug for fælleskommunale projekter, som skal ske 
gennem regionen. Regionen er koordinerede - et samlende sted.  
Kommunen har eksempelvis svært ved at gøre noget ved pendlertrafikken.  
Staten bør være dem der lægger overordnede strategier 
Borgemesterpagten og det politiske system: 
Der er uklarhed omkring indholdet af borgmesterpagten. Det er svært at forestille sig at politikerne forpligter 
sig udover de 4 år, de er valgt. Men embedsmændene og forskerne har også stor indflydelse på udviklingen 
og også selvom der sker politisk udskiftning. Hvad skal der forskes i? Skal det ske globalt/lokalt? Der er større 
penge og politisk fokus til eksempelvis brystkræftforskning. 
Der er KLAR enighed om at borgerne skal orienteres bedre om borgmesterpagten. Der er begrænset viden 
om hvad der foregå i regionen omkring klimatiltag. Målene og ønskerne er gode nok, men økonomien sætter 
begrænsninger. Borgerne må holde politikerne til ansvar.  
Miljø kan ikke på nuværende tidspunkt være afgørende for hvordan man stemmer. Det er nogle andre og 
mere basale ting. Det er først når vi oplever vand i kælderen at vi gør noget. 
Man kan være bekymret over hvor seriøst vi tager klimatruslen fordi klima indebærer langsigtede mål, som er 
svære at forholde sig til. 

Bord 30   
Region Sjællands rolle 
Hvad har de at sige. Staten styrer. Folketinget har meget at skulle have sagt. Sender nogle signaler. 
Forventer at Regionen og kommunerne allerede har gjort deres indsats.  
Hvilke kendetegn betyder noget 
Hvilken værdi har det. Skal være synligt at man tænker energi. Oprette en klimabank. Det man sparer skal 
bruges til andre klimaformål. Regionen har tilbud at virksomheder kan låne til klimaformål. 
Hvilken værdi har det 
Kan vi lave en klimapagt. Har det konsekvenser, hvis den ikke bliver overholdt. Det skal det have. Vores 
undergrund er forurenet. 

Bord 31   
Det er vigtigt at regionen gør noget, synliggøre de resultater besparelserne giver.  
Hvis det offentlige går foran, så følger borgerne efter 
Samordne kommunernes indsats.  
Regionen kan bruge elbiler 
Regionale trafik, hvor meget kan udledning reduceres, hvis mange flere bruger det offentlige. Det er svært at 
bruge den offentlig transport, når man bor på landet. 
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Offentlig transport - det er for dyrt det kører for sjældent. Optimere den offentlige trafik og infrastruktur. 
Busserne kører ikke når der er behov for det. 
Femern forbindelsen får betydning for regionen. 
Vi kunne godt være kendt for at være regionen med den gode infrastruktur, selvom vi er en region med en 
stor geografi. For 25 år siden var der meget mere offentlig transport.  

Når det kommer til handling vil vi gerne have styring. 
Det offentlige skal gå foran. 
Lovgivning - vi vil gerne, vi er ikke så gode til at gøre det af frivillighedens vej, så der skal lovgivning til, 
således at den bruges til at "spore" os i den rigtige retning. 
Det her rammer os økonomisk og vi handler ud fra økonomi. Det handler om prioritering. Kender vi 
konsekvenserne for vores børnebørn? Der er nok nogle andre, der løser problemet og det er derfor vi skal 
have nogle forpligtigelser fra politisk hold.  
Når man får børnebørn så tænker man på fremtiden. 
Hold øje med energiforbruget, Lone har i 25 år analyseret, og ser på det hver dag, hvor meget strøm de 
bruger på den gård de bor på. 
Se energiforbrug i kroner- elmåler i køkkenet. Digitalmåler med sms service, som hver dag sender sms, det 
virker, fordi man kan se hvor meget man har brugt. Kampagnen hed målerjagten. 
Man hvis alle spare så strømmen så stiger prisen på strøm. 
Udnyt teknikken også til energibesparelse. Skive kommune har ansat to konsulenter. Energistyring. Er der en 
overordnet i Region Sjælland som holder øje udelukkende med regionens energiforbrug? 
Vurderes lovgivning og beslutningerne om de er miljømæssige bæredygtige? 
Region Sjælland - en region man ikke kan komme udenom. 

Bord 32   
Regionens roller er at sætte rammerne, så virksomheder og privatpersoner gør de rigtige ting samt at fortælle 
"historien" om hvad der sker forskellige steder i regionen, eks. Kalundborg. Energiforbrug i det offentlige. 
Regionen skal have den drivende rolle, pisken, informationen og sikre at vi styrer mod målet. Vigtigt at 
regionen gør en indsats, at vi får nogle offentlige institutioner, der er grønne, være foregangsmænd. Tillægger 
ikke klimapapir den store værdi. Det er vigtigt med god kontakt til de andre regioner så erfaringer kan 
udveksles. Hav udsyn til verden omkring os - hvad gør de. Det skal ikke bare være pisk. Med mange ting går 
kommunerne ikke foran, eks. el-biler. Der er meget der sker i København - vi er også tæt på Polen og andre 
lande/regioner, der kan inspirere os, sikre videndeling, arbejdspladser, erhvervsudvikling. Vi kan selv nogle 
ting og vi kan sælge til andre. Vi kan også lære af eks. offentlig transport i Ungarn. Hvor meget er vi 
interesseret i at udvikle metoder og så brede dem ud til andre, uden at det alene er udvikleren der scorer 
gevinsten. Regionen skal gå foran ved opbygning af nye sygehuse og løse energivenlig 
transportspørgsmålet. 
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Afstemning og resultater 

Spørgsmål 4 
Der er mange der kan have en rolle at spille, når det gælder om at nedbringe vores CO2 udslip, spare på 
energien og bruge mere vedvarende energi. 

Hvor vigtigt synes du, det er, at netop Region Sjæl land og regionens kommuner gør noget for 
klimaet? 
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Spørgsmål 5 
Region Sjælland som geografisk område har som vision at være ”førende klima-region”, ikke bare i Danmark, 
men i hele Europa.  

Hvad mener du vil være det mest nødvendige kendeteg n for at kunne kalde sig dette? 
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Spørgsmål 6 
De fleste kommuner i regionen har underskrevet EU-klimapagten – også kaldet ”Borgmester- 
pagten” – Region Sjælland er støttepartner. Klimapagten kræver som minimum at nå de  
samme mål som er sat for EU-landene i 2020, når det gælder CO2 og vedvarende energi.  

Hvilken værdi tillægger du klimapagten? 
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Opgaven:  
Bordets bud på de to vigtigste udfordringer at få tacklet i de næste 5-10 år i forhold til klima og bæredygtig 
udvikling i Region Sjælland = Dét borgerne synes, det er særligt vigtigt for politikerne at have fokus på. 

Forløb
• Intro til 2.debatrunde v. topmødeguiden 
• Dialog ved bordene 
• Prioritering – Bordets bud på de to vigtigste 

udfordringer 
• Begrundelse: Hvorfor er netop de to udfordringer 

de vigtigste?  
• Bordets anbefalinger noteres på papir og på pc 

og ophænges 

Bordenes bud på de væsentligste 
udfordringer 

Bord 1   
1. Udfordring: Klimavenlige adfærdsændringer   
Der er behov for, at borgerne ændrer adfærd og tænker 
mere klimavenligt i hverdagen bl.a. i måden at forbruge 
på. Man skal være mindre "ligeglad" og udvise 
samfundssind. 

Begrundelser:  
Opnå viden og forståelse af hvorfor og hvad man kan gøre. 
Fokus på at der er et stort skjult energiforbrug i produkterne, herunder som følge af lange transportafstande 
Fødevarer og deres klimapåvirkning 

2. Udfordring: Fremme af energieffektive og klimavenlige teknologi er  
Udfordringen er at give borgere og virksomheder, herunder landbrug, kendskab til nye teknologier, så de 
bliver brugt. Vigtigt at gøre teknologierne tilgængelige. Teknologierne skal være økonomisk rentable. 

Begrundelser:  
For at de kan blive anvendt i praksis af regionens borgere og virksomheder 
Behov for nye teknologier - bl.a. kollektive transportsystemer og ift. byggeri 
Fokus på eksisterende byggeri (ikke kun på nybyggeri) 

Bord 2   
Udfordring: Transport   

Begrundelser:  
Fordi det er den største CO2-udleder. 
Fordi det vil have en sundhedsmæssig effekt at gøre noget ved det - luftforurening. 
Fordi det er kompliceret og tager tid at gøre noget ved det. Dilemmaer: land/by, livsform, adfærd, struktur. 

2. Udfordring: Energiforbrug i bygninger   

2. DEBATRUNDE: Borgernes egne bud: Hvad er de vigtig ste 
udfordringer i de næste 5-10 år, når det gælder kli ma og bæredygtig 
udvikling i Region Sjælland?

Opgaven til borgerne:

Hvad er de to vigtigste udfordringer at få 

tacklet i forhold til klima og bæredygtig 

udvikling de næste 5-10 år?  

Formulér de to udfordringer, som I ved hvert 
bord vurderer som de vigtigste. 

Tildel den vigtigste udfordring 1. prioritet og 
den anden, næst-vigtigste, 2. prioritet.  Giv 
også begrundelse – tre gode grunde til at I 
vurderer at netop denne udfordring er vigtig. 

Henimod topmødets afslutning bliver alle 1. 
prioriterede udfordringer sat til afstemning – i 
alt 32 stk. Oplægget lød: 

Hvordan ser en Top 10  ud som I vil pege på 
som det allervigtigste at tackle?  
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Begrundelser:  
Fordi det står for en stor andel af energiforbruget. 
Fordi det er nemt at opnå resultater. 
Fordi der er god økonomi i det. 

Bord 3   
1. Udfordring: Infrastruktur 
Ar skabe sammenhæng i regionen, både ift. transport af mennesker, transport af energi, energirigtig 
transport. Et nyt system skal underbygges 

Begrundelser:  
Reducerer energiforbrug. Den rigtige slags energi bliver brugt. 
Der er arbejdspladser i det. 
Optimal transport. 

2. Udfordring: Energioptimering i bygninger   
Spare energi i allerede eksisterende og gammel bygningsmasse. 

Begrundelser:  
Reducerer forbrug. 
Bruge "rigtig"/grøn energi. 
Synliggørelse og bevidsthedsskabelse om at spare energi. 

Bord 4   
1. Udfordring: Udvikling af klimateknologi   
Vi skal skabe vilkår der gør at det er attraktivt at være i Region Sjælland. Vi skal være med til at skabe gode 
vilkår for udvikling indenfor byggeri og landbrug. Herunder biogas og landbrug. 

Begrundelser:  
Det er på dette område vi vinder mest på lang sigt.
Særlig relevant for landbruget. Man kan anvende forskellige affaldsstoffer. 
Teknologisk udvikling er nødvendig for at skabe god udvikling i forhold til klimaudfordringen. 

2. Udfordring: Transport 
Vi er den region der pendler mest. Der skal udvikles bedre teknologi til elbiler, så de bliver attraktive. Der skal 
udvikles gode og attraktive område i stationsnære områder, så flere bruger den kollektive transport. 

Begrundelser:  
Der bliver mulighed for udvikling i forhold til elbiler, som kan bruges på landet - lidt længere væk fra 
stationerne. 
Vi bør bruge mere kollektiv transport 
Udvikling af stationsnære områder giver bedre mulighed for brug af kollektiv transport 

Bord 5   
1. Udfordring: Motivere og vise vejen   
Motivere borgere til at gøre en indsats for at vende udviklingen. Det offentlige skal vise vejen og gå foran. 

Begrundelser:  
Det er vigtigt at udbrede viden til hele regionens befolkning 
Det betaler sig at forebygge frem for at brandslukke 
Det virker på flest mulige 

2. Udfordring: Bygninger   
Bygninger bruger for meget energi. 

Begrundelser:  
 Der bør stilles krav ved nybygninger 
Det offentlige bør gå foran med energibesparelser i offentlige bygninger 
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Det er et område som batter meget 

Bord 6   
1. Udfordring: Transport   
Der er mange udkantsområder og vi er afhængig af arbejdspladser uden for regionen. Tanksskibstransporten 
er også stor forbruger af energi og udleder af CO2, selvom det ikke er et egentligt regionalt anliggende, luft. 

Begrundelser:  
Der er et stort transportbehov pga. pendlingstrafik
Der er dårlig offentlig transportstruktur og for dyr. 
Byudviklingen i regionen passer ikke til udbygning af transportnettet. 

2. Udfordring: Holdningsændring/incitamenter   
At skabe incitamenter til holdningsændring. 

Begrundelser:  
Der er ikke enkle løsninger for forbrugeren 
Det kan ikke betale sig rent økonomisk for den enkelte. 
Der er ikke nok bevidsthed blandt borgere om affald og genbrug. 

Bord 7   
1. Udfordring: Opvarmning af boliger   
Hvordan får vi CO2-neutral opvarmning af boliger i fremtiden. 

Begrundelser:  
Vi kan ikke undvære varme i boliger i Danmark. 
Svært at udskifte gamle installationer med nye. 
Der findes og kan udvikles konkrete løsninger. 

2. Udfordring: Transport 
At få nedsat CO2 udslip fra transportmidler - specielt i forbindelse med pendling. 

Begrundelser:  
At CO2 udslippet er så stort og at transportbehovet bliver stadig større. 
Behov for en holdningsændring - pendlere skal finde sammen 
Den rammer alle i Region Sjælland pga. manglende kollektiv trafik. 

Bord 8   
1. Udfordring: Transport 
Der udledes for meget CO2 

Begrundelser:  
Det er ikke bæredygtigt nok. 
Der skal være CO2 neutralt også i regioner og kommuners egne bygninger og deres trafikselskaber 
CO2 vil blive formindsket, hvis vi kan byudvikle, så arbejde og og bolig kan hænge tættere sammen. 
Arbejde og bolig kan hænge tættere sammen. 

2. Udfordring: Bygningsmasse   
Gamle bygninger tærer meget på energien 

Begrundelser:  
Det er for dyrt i varme og strøm, der skal optimeres varme- og energiforbrug i gamle bygninger 
Der skal bruges for mange penge på vedligeholdelse og det er for dyrt at renovere frem for at vedligeholde 
(CO2). 
Regioner og kommuner skal tage ansvar for egne bygninger. 

Bord 9   
1. Udfordring: Transport og trafik 
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At få udformet et bæredygtigt transport og trafik system 

Begrundelser:  
En stor CO2-synder. 
Et område hvor vi rent faktisk kan gøre noget lokalt og regionalt. 
Vi har store afstande og et uhensigtsmæssigt trafikbehov 

2. Udfordring: At få folk engageret   

Begrundelser:  
Vi har et fælles ansvar 
Forstå vigtigheden af at trække samme vej 
Forstå og acceptere forandringer og nye regler 

Bord 10   
1. Udfordring: Mere vedvarende energi, herunder i transport    
Mere vedvarende energi: At få mere energivenlig boligbyggeri og -renoveringer. Transport og infrastruktur - 
kollektiv trafik, fragt og energivenlige biler. 

Begrundelser:  
Der er begrænsede ressourcer - vi er nødt til at gøre noget. 
Det er en stor procentandel, derfor stor effekt. En stor del af klimaproblematikken har med transport at gøre. 
Det er effektiv reduktion af CO2. 
Vi bliver uafhængige af fossile brændstoffer. 
Uafhængighed af andre lande - vi bliver selvforsynende. 
Det bliver rarere at være her. 
Arven til vores børn - fremtidige generationer. 

2. Udfordring: Det offentlige skal have en større rolle   
Det offentlige skal have en mere aktiv rolle, bl.a. gennem fleksible love, regler, lokalplaner m.m. Skal være 
samlingspunkt for informationer. 

Begrundelser:  
De skal være det koordinerende led ift viden, kompetencer og erfaringer + overblik. 
Skal være det gode eksempel. Skal være et forbillede. 
Det offentlige skal være medspillere ift borgerne - skal lytte og inddrage borgerne. 

Bord 11   
1. Udfordring: Energisystemet (el og varme)   
Få udviklet et CO2 neutralt energisystem, omlægge /nedsætte forbruget af fossile brændstoffer, som udleder 
mest CO2

Begrundelser:  
Fordi CO2 belastningen er størst herfra 
Hvis vi får omlagt det samlede energisystem, løser det også problemer ift. transportudledninger 
Hvis teknologien til brug af CO2 neutral energisystem bliver økonomisk attraktiv, kan den også udbredes til de 
fattigere lande i verden 

2. Udfordring: transport og infrastruktur   
Udvikle en CO2 neutral transportsektor 

Begrundelser:  
Med en bedre infrastruktur vil vi også få lavere CO2 udledning gennem mindre forbrug af fossile brændstoffer. 
Med bedre infrastruktur vil vi få kortere transporttid og mindre belastning af transportnettet 
Transportsektoren er en af de største CO2 udledere 
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Bord 12   
1. Udfordring: Borgerinvolvering - at motivere borgerne til at han dle bæredygtigt

Begrundelser:  
Al rigtig forandring kommer nedefra 
Hvis ikke den almindelige borger er med sker der ikke noget 
Alle skal med i forandringen 

2. Udfordring: Vand -forbrug / afledning
At værne om vores drikkevand 

Begrundelser:  
Risiko for mangel på drikkevand 
Der er handlemulighed for den enkelte person 
At vi kan bevare rent drikkevand - ikke behøver at rense/koge vores drikkevand i fremtiden 

Bord 13   
1. Udfordring: Energiforbrug   
Nedsæt energiforbrug især i bygninger 

Begrundelser:  
Spare ressourcer 
Skaber arbejdspladser 
Stort potentiale 

2. Udfordring: Bæredygtig energi 
Målrettet investeringer i bæredygtig energi 

Begrundelser:  
Forskning 
Borgernært 
Økonomisk fordelagtigt 

Bord 14   
1. Udfordring: Alternativ energiforsyning til bygninger   
Der skal udvikle alternative varme- og el-løsninger til bygninger 

Begrundelser:  
Det er let at gå til 
Det skaber et engagement for befolkningen 
Der skaber arbejdspladser 

2. Udfordring: Alternativ energi   
Videreudvikling og udbredelse af kendte løsninger og forskning inden for nye alternativer. 

Begrundelser:  
Det vil reducere anvendelsen af fossile brændstoffer og dermed nedbringe CO2-udslip 
Øge beskæftigelsen 
Tillader os at bibeholde vores energiforbrug 

Bord 15   
1. Udfordring: Transport 
Opdrage folk til at bruge offentlige transportmidler 

Begrundelser:  
Færre biler på vejene 
Beslutninger med klimaøkonomisk hensyn 
P-forhold ved stationer 
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2. Udfordring: Energibesparende foranstaltninger   
Lokalplaner skal være mere fleksible ift. energibesparende foranstaltninger 
Borgerne kan mærke det fra dag 1 - det giver afsmittende virkning 

Begrundelser:  
Mærker virkninger fra dag 1 
Alle lokalplanen skal fremme energibesparende foranstaltninger 

Bord 16   
1. Udfordring: Transport   
Fremme elbiler, gøre dem billigere. Transport: privatbilismen, hver husstand har to biler, det er for meget. 
Brug skibstrafik til erhvervstransport. Transport: offentlig transport er dyrt og ofte forsinkelser; derfor tager folk 
bilen. Udvikling af ny teknologi. Billigere kollektiv transport, tog til tiden. Hvorfor bliver det kun dyrere og 
dyrere at benytte tog og bus? Mere skibstrafik i stedet for lastbiler etc. 

Begrundelser:  
Det er nemmere at gøre noget ved transportområdet end andre klimaområder. 
Elbiler: det skal være billigere at købe og have en elbil. 
Brug ny teknologi 

2. Udfordring: Bygninger  
Bygninger, privatbilismen, offentlige transport til tiden og billigere end i dag. Bygninger, mere nutidig via 
solvarme og energirenoveringer. Energisystemet: Halm, spildaffald fra fødevareproduktion. Brug det!At købe 
nyt i stedet for at renovere det gamle: det er ikke godt, vi burde handle med omtanke.Energiselskaber: sats 
på vindmøller, alternativ energi. 

Begrundelser:  
Reducere energiudslippet, bedre indeklima 

Bord 17   
1. Udfordring: Mindsket transport   
Der er for mange, der pendler. 

Begrundelser:  
CO2 udslippet er for stort. 
Der er ikke så mange attraktive virksomheder. Dem skal der flere af. Vækst i byudviklingen. Fastholde og 
tiltrække borgere i regionen. 

2. Udfordring: Klimatænkning hele vejen rundt   
Alle i deres hverdag - både borgere og virksomheder skal tænke klima i alle beslutninger. 

Begrundelser:  
Vi vil alle tjene på det. 
Vi skaber flere arbejdspladser og vi øger viden i regionen. 
Sammenhængende politik. 

Bord 18   
1. Udfordring: Transport   
Fokus på den daglige transport 

Begrundelser:  
Stort energiforbrug 
Bruges som løftestang for at skabe bevidsthed hos befolkningen 
Behov for differentieret indsats 

2. Udfordring: Bygninger   
Både offentlige og private bygninger 
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Begrundelser:  
Stort forbrug 
Bruges som løftestang for at skabe bevidsthed hos befolkningen om klimaudfordringen 
Vedrører alle målgrupper 

Bord 19   
1. Udfordring: Kollektiv trafik - herunder infrastrukturproblemer og sammenhæng i 
transportmuligheder .  Satsning på vedvarende energi, suppleret med at optimere nyttiggørelse de 
eksisterende energikilder - herunder oplysning til borgere 

Begrundelser:  
Større energibesparelser 

2. Udfordring: Satsning på vedvarende energi  – suppleret med optimering af eksisterende energikilder, 
herunder oplysning til borgerne.  

Begrundelser:  
En gevinst her og nu 
Win-win situation - vi skal udnytte vores arbejdsliv ved ikke at "sidde i "kø" på motorvejen 
En langsigtet bæredygtig løsning. 

Bord 20   
1. Udfordring: Transport 
Strøm, varme alle steder hvor der kan gribes ind. Fossil brændstof skal ned. Men kan ikke pege på noget, det 
er svært. men start der hvor det er nemmest. Transport fordi det er her problemet er størst.  
Transport kan der gøres noget ved, meget kø på vejene - der må kunne gøres noget. Varekørsel de kører 
langt. Fordi der svines for meget med transport - der må kunne gøres noget.  

Deltagernes visioner og udfordringer: 
ikke så mange restriktioner 
det fri valg 
tænk ud af boksen, flere visioner på tværs af organisation, hold gerne oppe i helikopteren inden der dykkes 
ned i de tekniske løsninger 
nye tanker 
svært som enkeltperson at gøre noget 
offentlig transport gratis 
brug mere krudt på vandenergi 
vi kan selv gøre mere ved at træffe valg som kan gøre en forskel 
mange bokse mere dialog på tværs 
se på kort sigt, elspare ting, ny teknologi ind i systemerne, flere husmøller og vindfanger og isoler der hvor det 
batter noget. Boligmassen på kort sigt ( 10-15 år). på lang sigt fusion energi, atomenergi ny teknologi på vej, 
øget forskning. når det kommer så skal transport løses vi skal prioriterer hvordan det skal ske i fremtiden.  
Transport bedre skibsudnyttelse af brændstof. Bygninger og isolering samt alternativ energi muligheder fra 
landbrug. 
Energi systemet. F.eks. nye boliger skal selv have lov at bestemme hvordan de vil lave energirigtige huse. 
Mange steder er der for mange restriktioner. Det er den korte bane 
Landbruget bidrager meget til CO2, der skal gøres noget for at de hjælper med mere energirigtige løsninger. 
Stilles samme krav til landbruget som til andre virksomheder. Som forbruger skal man være mere med til at 
betale for at bruge energi f.eks. fly og meget brændstofkrævende aktivitet 
Forskning i alt med energi og oplagring skal opprioriteres 
Hvad gør vi når der ikke er mere olie 
Gør det ud fra en cost benefit analyse ud fra hvad målsætningen er 

Begrundelser:  
Transport kan der gøres noget ved, meget kø på vejene. Der må kunne gøres noget. Varekørsel de kører 
langt, der svines for meget med transport, der må kunne gøres noget. 
Om 17 år er der ingen olie 



Region Sjælland: Borgertopmøde om klima  -  side 52

Man kan gøre noget lige nu, det er et stigende problem 
Mere offentlig transport 

2. Udfordring: Forskning og optimering af energi,  rigtige løsninger i boligmassen  
opvarmning og el. Det er lavthængende frugter. Det er nemt at tage fat i 

Begrundelser:  
Det er nemt at spare 
Mindske CO2

Spare energi 

Bord 21   
1. Udfordring: Landbrug  

Begrundelser:  
Der udledes meget C02

Vi har meget landbrug i Region Sjælland 
Der bruges mange penge. 
Plads til nye idéer. 

2. Udfordring: Skifte til vedvarende energi .  

Begrundelser:  
Reducere CO2

Sikre forsyningssikkerheden / selvforsynende. 
Forudsætning for en bæredygtig fremtid. 

Bord 22   
1. Udfordring: Mere vedvarende energi

Begrundelser:  
Energiproduktion er den største CO2 udleder. 
Sikker investering de næste 5 mia. år. 
Mangel på fossile brændstoffer. 

2. Udfordring: Reducere den individuelle energikrævende transport . 

Begrundelser:  
Den 2. mest udledende CO2 kilde. 
Sundhedsfremmende og tidsbesparende. 
Trafiksikkerhed. 

Bord 23   
1. Udfordring: Transport 
Den næststørste synder, sundheds- og miljøsynder. Det er et problem, der stiger. Det er det sværeste at 
adfærdsregulere på, vi kan samtidig gøre noget ved støj og trafikdrab. Det er meget svært ved at ændre 
adfærd. Folk er vant til at de bare kan starte bilen og gøre som de vil. Starter bilen unødvendigt. Vi er i mod at 
man må køre hurtigere, så bruger vi flere fossile brændstoffer 

Begrundelser:  
Det er det sværeste at adfærdsregulere på, vi kan samtidig gøre noget ved støj og trafikdrab. 
Vi er den region der pendler mest. 
Vi har mange jernbaner, modernisér disse. Det er både transport af varer og mennesker. 
Vi skal finde løsninger, således at vi ikke udleder drivhusgasser, når vi køre bil. Vi skal finde teknologiske 
løsninger. Vi skal finde nyt transportsystem. 

2. Udfordring: Energisystem 
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Det er den største synder i forhold til udledning af CO2

Infrastrukturen er en stor udfordring 

Begrundelser:  
Vi kan starte i morgen. Det er nemt at bruge vedvarende energi i bygninger. 
Nogle af vores energikilder er ved at være udtømt 
Teknologiudvikling og arbejdspladsskabelse 

Bord 24   
1. Udfordring: Transport 
Transport er en vigtig udfordring fordi vi bor i et pendlerområde. 

Begrundelser:  
Transport er en vigtig udfordring fordi vi bor i et pendler-område. 
Kollektiv trafik skal udvikles 
Mere transport af gods på skib og skinner 

2. Udfordring: Alternativ energi i forbindelse med boliger   
Lovgivning, støtteordninger og bedre information 

Begrundelser:  
Lovgivning, støtteordninger og bedre information 
Energifråds i boliger, kan bedres med termoruder- fotografering. 
For at få borgerne til at deltage og skabe arbejdspladser. 

Bord 25   
1. Udfordring: Mindsæt og adfærd   
Mindsæt og adfærd i vedholdende at arbejde med klima og bæredygtighed 

Begrundelser:  
Vi har det ikke stærkt nok endnu 
Uden mindsæt og adfærd er det underordnet, hvor vi tager fat! 
Vi vil ikke have en ballon med varm luft 

2. Udfordring: Søg den hurtige effekt ved at sætte ind ved de stør ste forureninger, boligen

Begrundelser:  
stærk forurening 
Vi er bagud med udviklingen 
hurtig effekt 

Bord 26   
1. Udfordring: Transport 
Omlægningen af den kollektive trafik. 

Begrundelser:  
Mindre privatbilisme - og mere kollektiv transport 
Mere kollektiv trafik - giver mulighed for at bosætte sig i yderområder samt mulighed for arbejdspladser 
Transportmulighed for alle ;-) 
Koordinerede køreplaner for kollektiv trafik. 

2. Udfordring: Bæredygtigt byggeri   
At vi begynder at tænke mere miljøbevidst ved nybyggeri. 

Begrundelser:  
Mindre udledning af CO2

Genanvendelse af ressourcer 
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Mindre materialisme ;-) 

Bord 27   
1. Udfordring: Transport   
Transport skal lede mindre CO2 ud og energiforbruget skal mindskes. 

Begrundelser:  
Mange pendlere i regionen. 
Knowhow på området kan eksporteres. 
Tiltrække arbejdspladser med henblik på at nedsætte pendler-niveauet. 

2. Udfordring: Energi i bygninger   
Målrette afgiftssystemet på energi. 
Innovation og ny teknologi på byggematerialer med henblik på eksport. 
Fokus på brug af aircondition. 

Begrundelser:  
Der er meget at vinde ved energirenovering. Hurtig tilbagebetalingstid. 
Flere arbejdspladser ved øget energirenovering 
Udnyttelse af biogas til varme i boliger. 

Bord 28   
1. Udfordring: Information   
Styrkelse af information er en grundliggende forudsætning for udvikling af en klimarigtig adfærd 

Begrundelser:  
Privat adfærd: 
Den Nemme - med få ændringer daglig adfærd kan vi spare op til 30% af energiforbruget 
Bygninger - udvikle energirigtigt byggeri i forbindelse med nybyggeri og renovering 
Transport - højt energiforbrug 
Virksomheder: 
Nærværende energiplan 
Transport, flytte til yderområderne. Arbejdspladser i nærheden af hjemmet 
Belønning - hvad der er sparet er tjent 
Værktøjskasse - det skal være overskueligt at gå i gang 
Små mål til at nå det store 

2. Udfordring: Innovative løsninger  
At udvikle innovative løsninger indenfor energiforbrug og transport og skabe arbejdspladser. Innovation er et 
varm-luftsord, men som eksempel kan nævnes et bus-spor på motorvejene eller udvikling af et dansk energi-
lager-net. 

Begrundelser:  
Fordi vores energi - og transportforbrug tilsammen udleder langt det meste CO2

Fordi Danmark er i en økonomisk krise som vi også må tage alvorligt. 

Bord 29   
1. Udfordring: Transport  
Der er store CO2-udledninger forbundet hermed 

Begrundelser:  
Udvikling af kollektiv trafik 
Mindre miljøbelastende transportmidler/ny teknologi
Flere hjemmearbejdspladser for at begrænse transporten. Satellit kontorer, hvor man kan have et 
arbejdsfællesskab 

2. Udfordring: Mere genbrug   
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Vi forbruger for meget. Vi bør forbruge grønne produkter i stedet. 

Begrundelser:  
Erhvervsgenbrug 
Bedre sortering af affald 
Industriel symbiose. Virksomhederne kan udnytte hinandens "affald" 

Bord 30   
1. Udfordring: Bygninger 
Bygninger og transport. Landbrug må også med. Offentlig transport. Boligopvarmning, byudvikling. 
Byudvikling kan tiltrække flere arbejdspladser. Landbrug kan man bruge halm. Husholdning - især skrald, kan 
det ikke bruges til et aller andet. Bygninger - der kan vi hurtigst gøre noget. Der er mange offentlige 
bygninger. Debat om der skal vælges bygninger eller transport. Bygninger bliver stående. Transporten falder 
mere og mere ud, da de job der er i fremtiden vil være kontorfolk og ikke håndværkere. Flere og flere vil 
arbejde hjemmefra. 

Begrundelser:  
Reduktion af energi forbrug. 
Nedbringe brug af fosiler brændsler gennem isolering og udvikling af alternative energikilder og lyskilder 
Skabe gode og sunde bygninger 

2. Udfordring: Transport  
Transport er vigtigst. Den sidder kun en i hver bil. Der skal gøres noget for den offentlige transport. 

Begrundelser:  
Bevægelighed i samfundet, pendling 
udvikling i transport vil begrænse CO2 udslip 
Skabe regional sammenhængskraft 

Bord 31   
1. Udfordring: Oplysning, motivation og dokumentation   
Skabe begejstring over, at vi kan gøre en forskel. 

Begrundelser:  
Det skal vise det nytter noget. Oplysning skal give motivation, man skal kunne se det hjælper her og nu. Vi 
skal både have pisk og gulerod. Det er borgerne der skal gøre det. 
Det skal ramme alle borgere uanset interesse. Gør det målbart, så er det meget mere synligt. Som ved 
landsdækkende indsamlinger - gør det nærværende og synligt. 
Der skal være en belønning for dem der viser interesse. 

2. Udfordring: Transport og infrastruktur   
Offentlig transport, fremkommelighed. Optimere infrastrukturen og transporten. Mest muligt for de penge der 
er til rådighed. Særskilte busbaner, der er mange busser og regionaltog, der er tomme 

Begrundelser:  
Det kræver investering i effektiv transport  
Fremkommelighed 

Bord 32   
1. Udfordring: Bæredygtigt sammenhængende energisystem .  At skabe bæredygtige energiformer og 
koblingen til forbrug/anvendelse. At få borgere og virksomheder til at investere i området og tage de rigtige 
skridt i den rigtige retning, kvalificeret rækkefølge på baggrund af undersøgelse, får vi valgt de rigtige 
løsninger på det rigtige tidspunkt. At få opført tilstrækkelige energiproducerende vindmøller med videre. Det 
er vigtigt at prioritere. Det er dyrt på kort sigt, men billigere på længere sigt. 

Begrundelser:  
De fossile brændstoffer slipper op, undgå yderligere udledning af CO2
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Vi skal økonomisere med midlerne, sikre at vi "jyde snusfornuftigt" tager de rigtige beslutninger i den rigtige 
rækkefølge, fordi det på den lange bane er billigere/mere hensigtsmæssigt. 

2. Udfordring: Bygninger og energiforbrug   

Begrundelser:  
Samfundsøkonomisk fornuftigt, skaber arbejdspladser og energibesparelser. 
Reducere behovet for energi og dermed CO2

Fokus på adfærd 
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Danskerne er blandt dem i verden der udleder mest CO2 målt pr. indbygger. Den status får vi når man 
indregner de væsentlige CO2-udslippere som transport, bygninger, landbrug, husholdninger, el- og varme-
produktion og industrien andel. Hvis vi skal ændre på den status kræver det virkemidler og handling og der er 
mange og forskellige muligheder…

Første opgave: Om biler, boliger og bønder... 

Transport, bygninger og landbrug er ikke omfattet af EU’s kvotesystem til at regulere CO2 udslip. Hvert enkelt 
land skal selv beslutte og iværksætte indsatser. Da de tre områder er klima-tunge er der her noget at komme 
efter. Men samtidig er initiativer her svære at gennemføre, blandt andet fordi det vil påvirke vores adfærd, 
privatsfære eller virksomhedsdrift.  

Forløb: 
• Introduktion ved Topmøde-guiden 
• Debat ved bordene 
• Opsamling på dialogen 
• Afstemning på spørgsmål 7, 8, 9 og 10 
• Præsentation af resultater 

Referat fra bordenes dialog forud for afstemningern e 

Bord 1   
Det interessante er drøftelsen af at den enkelte borger tager ejerskab til klimaspørgsmålet 
Overrasket over den store interesse for klima hvilket står i modstrid til opfattelsen i hverdagslivet 
Nødvendigheden af den nye teknologi 
Fra politisk tema til borgervendt initiativ 
Samspil mellem borger og politikere vigtige 
Adfærds ændringer vigtige 
Det er ikke alene forureningen som er vigtig, det er også forsyningsvigtigheden, selvforsynings-spørgsmålet 
er vigtigt 
Vi har teknologimulighederne, men man skal også have tilgang til rådgivning  
Landbruget er også produktion af energi 
Man skal se på transport, landbrug osv. i kombination man kan ikke se på det i isolation 
Det er ikke noget med at det skal ændres fra toppen, men det skal komme nedefra 
Der er barrierer, noget man ikke må 
Det er svært at finde ud af lovgivningen omkring tilskud på energiområdet til private 
Når man skal omstille til VE skal man ændre lovene, svært at komme til at få lov, hvordan skal regelsættet og 
Incitamentet ændres så det fremmer VE omstillingen til vedvarende energi 
Men hvad med de gamle boliger og det naturgas net som er gang 
Kollektive løsninger vil være godt specielt i byområderne 
Både ny og gamle boligmasse er vigtig at se på 
Spørgsmålet er også økonomi 
Svært at beslutte hvad der skal satses på, der udvikles hele tiden 
At indføre elopvarmning er ok, men det kræver andre kilder på kraftværkerne 
Andre varmeløsninger er nødvendige på landet 
Igen kommer vi til spørgsmålet om rådgivning og det vigtige ved at det kommer ud til borgerne 

3. DEBATRUNDE - Hvilke indsatser skal der til for at forebygge 
yderligere klimaforandringer? 



Region Sjælland: Borgertopmøde om klima  -  side 58

landbruget: 
Halm til halm piller og biogas produktion er vigtig
Synes at man skal så markerne til med energiafgrøder, men vi skal se på restprodukterne 
Kan man ikke bare brænde halmen af 
Transport 
Vigtigt at sætte ind her, mere offentlig transport, bedre skinnenet, gøre det attraktivt at bruge skinnerne, 
Nærhed til det, at gøre det attraktivt, men hvad gør vi det ude i yderområderne er det et problem 
Sammenhæng mellem de kollektive transport former 
Man skal have filer i bilerne 
Vi skal på ethanol eller el 
Det er vanskeligt med bilerne 
Hvis vi får grønne el-energi kan vi få grønne biler
Problemet er afgiftssystemet i Danmark, de er for dyre 
Vi skal ikke i lommerne på oliesheikerne 
Og hvorfor er det billigere at tage fly frem for tog 

Bord 2   
Bygninger har fået strenge byggeregulativer, men der skal også være tilskud til renovering af ældre boliger 
som der er mange af. 
Der mangler regler for at så og så mange % af energiforbruget til boliger skal komme fra vedvarende energi. 
Der skal også være skrappere krav til de boliger, der bygges lige nu. 
Ved tilslutningspligt til kraftvarmeværk eller lignende skal der være rimelige priser,ellers vil folk ikke udskifte 
eksisterende oliefyr. 
Der skal sættes ind over for ledningstabet fra energiproducent til forbruger. 
Kraftvarmeværker skal pålægges at køre miljørigtigt, særligt hvor der er tilslutningspligt. 
Bor på landet og har solpanel, vindenergi og bioenergi, det skal være et rolleeksempel for andre på landet. 
Der skal være fællesanlæg i byer i til at producere miljørigtig energi. 
De offentlige bygninger skal energirenoveres. 
Der er ikke meget at hente i husholdningerne, og livet skal ikke gøres for surt, kravene skal være realistiske. 
Vi skal fokusere indsatsen og have klare mål. Gamle bygninger som det ikke kan betale sig at renovere skal 
rives ned. Herudover skal der være tilskudsordninger til renovering af øvrige huse. 
Der er for mange restriktioner - man må ikke opsamle regnvand til toiletter da kommunen så mister afgifter, 
du må ikke have vindmølle i byer o.lign. Vi skal dog samtidig sørge for æstetikken i byer og landskab.
Sæt ind hvor der er størst effekt her og nu, det vil motivere folk da de kan se formålet med indsatsen. 
Transport og bygninger er områder hvor der kan hentes store gevinster. 
Der skal gøres noget ved brændstofforbrug til biler og fly. 
Folk skal ikke smide affald usorteret i skraldespanden. Vi skal sortere men folk er ofte for magelige til at gøre 
det, og folk smider ofte affald i forkerte containere. 
Hvis man har genbrugscontainere skal de tømmes mv. så folk bruger dem og ikke bare smider affaldet andre 
steder. 
Folk ved ikke hvad de selv må gøre, regelsættet er uoverskueligt for almindelige folk. Der bør være 
rådgivningsportaler, men det stiller samtidig krav om at folk er motiverede til at tage oplysningerne til sig. 

Bord 3   
Omlægning af landbrug til økologisk landbrug? Sprøjtemidler påvirker klimaet/miljøet. Men hvis man ikke 
sprøjter, skal man køre oftere. 
Man skal tænke på at købe lokalt. 
Økologisk kan bedst betale sig ift. kødforbrug. Hvis man spiser mindre kød, er der mindre vandforbrug.
Bruge de marker, der nu bruges til kødkvæg og omlægge til dyrkning af biobrændsel.  
Passe på, hvor meget vi forbruger i dagligdagen. Mad smides ud.  
Biler kan køre på bedre, mindre brændstof. Elbiler kan ikke køre langt nok endnu. 
Elbiler skal udvikles, eller der kan skabes hybridbiler. De er blot for dyre endnu og er ikke noget reelt 
alternativ pt. (ca. 100.000 kr. dyrere)De forbedres dog løbende.  
Det er et problem, at folk endnu kører rundt i brændstofslugende biler. Der skal være en gulerod til at få folk til 
at vælge en klimavenlig bil. 
Større afgift på benzinslugende biler. 
Offentlig transport - ville en halvering af prisen få dobbelt så mange til at bruge det? Nej, det skal gøres mere 
omfattende. Flere busser, flere ruter. Generelt et bedre tilbud. Det er dog en dyr løsning.  
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Man kan tænke i andre typer transport - telebusser. Der ringes efter busser på tyndt befolkede områder. 
Det kan til tider være billigere at sende efter en taxa også.  
Byggeri - her skal der satses - virksomheder kan gå foran i godt byggeri. 
Privatboliger - tilstandsrapporter kunne inkludere termofoto. De tre kolde måneder i året kunne kommunen 
tilbyde at fotografere huset og det kunne afføde et tilbud på at følge op på energitabet. Hvert femte år kunne 
huset blive checket. Pjecer med tilbud om at få fotoet lavet/tilskud man kan søge for at få fotoet lavet og 
forbedret ud fra det. 
Nye boliger - krav til nye boliger. Det eksisterer allerede, men kan udvides. Genbrug af regnvand f.eks. 
Tilnærmelse af nulenergihuse.  
Gamle byggerier - ved salg af huse kunne energirapporter bruges? Det er ikke virkningsfuldt, da huse sættes 
til skønnet forbrug. Adfærdsændring i huse. 
Se på Sverige - hvad laver de derovre? Flytte fokus til huse, da de har en meget lang levetid (sammenlignet 
med biler f.eks.) 
Mere solcelleenergi. 

Bord 4   
Forskellige forudsætninger. Vi vil alligevel gerne gøre noget ved klimaet, men vi skal bare styres ind på det. 
Førsteprioriteringerne er også det jeg har stemt 
Adfærden skal ændres. 
Gribe fat i de lavt hængende frugter. Der skal også være "gulerod". Det handler om at se på det vi gør i dag. 
Vi kan ikke alle lægge om til jordvarme i morgen. 
Vi skal ikke have så meget dobbeltmoral. Vi vil gerne købe dansk, men vil ikke betale for det. 
Man vil gerne sænke CO2 udslippet med mere end 40%, men vi vil ikke betale mere i skat. Kan godt forstå, at 
politikerne har et problem 
Hvordan tager vi det første skridt og hvordan tager vi det næste? Det er det vi skal måle hinanden og 
politikerne på. 
Det handler om information og motivation. 
Man skal vælge en retning for Danmark, der gør at vi ved hvilken vej vi kan gå. Politikerne skal stikke vejen - 
det er det vi har valgt dem til.  
Det er ikke politikerne, der skal gøre alt. Fjernsynsprogrammer har været meget informative. Der bør være 
konsulenter, der fortæller, hvad der kan nytte og gøre en forskel. Så kan vi selv gøre en masse ved det.  
Politikerne driver en biks, som også skal drives økonomisk godt. Frem med de gode historier, der kan gøre at 
vi kan lære af hinanden. 
Hvordan får vi historierne frem? 
Vigtigt at have en strategi, så der er incitament for virksomhederne til at gå ind.  
Et lokalt initiativ må ikke tjene penge på varmeværk. Der er noget galt med varmeforsyningsloven. 
Eksisterende boligmasse har bruger rigtig meget energi. Hvordan kan man opdatere sin eksisterende bolig? 
Om 40 år er de eksisterende boliger alligevel forældet. Når man alligevel skal have nyt tag - så gør det 
ordentligt.  
Men hvordan tager vi højde for de medborgere, som heller ikke har råd om 40 år.  
Besparelsen skal overgå til brugeren. En slags ESCO-ordning.  
CO2-kvoterne er tåbelige - det er tåbeligt de kan sælges. Det er et rigtigt styringsinstrument, men de virker 
ikke fordi skuen ikke er strammet nok. 
Det vil koste færre penge, hvis vi gør det rigtig fra starten.  
Det skal gøres attraktivt. Vi bør købe grøn energi frem for sort energi. Det skal kunne betale sig at bruge grøn 
energi.  
Vi bør ikke have afgift på 2. generations bioethanol. Svenskerne har valgt, at man vil ethanol. Det har været 
en fordel i Sverige. Kunne denne produktion bruges på Lolland, hvor vi nu har mistet en masse 
arbejdspladser. 

Bord 5   
- Almen oplysning er vigtigt. Det har god effekt at fortælle helt nede på jorden, hvad CO2-forbruget er af 
forskellige aktiviteter, fx ting vi køber ind til husholdningerne. 
- Det gør det synligt for den enkelte borger at man kan gøre noget selv. 
- Biler: El-biler er for dyre at købe. Andre muligheder er rapsolie etc. så bilerne kan køre på noget mere CO2-
venligt. 
- Okse, kalv, svinekød produceres i Danmark, men samtidig importerer vi fra Australien og andre lande. Det 
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betyder mere CO2-forbrug fra transport. 
- Tomater fra Spanien bruger mindre CO2 end danske, om vinteren. 
- Frigøre os fra det fossile brændsel kræver at vi fokuserer mere på vedvarende energi, som også gør os 
mindre afhængige af andre lande. 
- Vi bør se på de offentlige bygninger - kommune, region, stat - og lave en plan for 
klimaforbedringer/energibesparelser. Energibesparelserne kunne gå ind i nye energibesparelser. 
- Besparelserne bør holdes inden for energiområdet, så pengene ikke bare bruges til andre ting. 
- Start der hvor gevinsten er størst. Så indtjenes der midler til nye besparelser/investeringer. 
- Efterisolering og andre energiforbedringer i boliger er gode investeringer. Offentlig tilskud kan være 
igangsætter for at foretage disse investeringer. 
- Mange har dog ikke råd til at foretage de energiinvesteringer. 
- Landbruget nævnes ikke så meget som et energi/klimaproblem, fordi der allerede udnyttes bl.a. halm og 
gylle til energiproduktion. 
- Transport af varer foregår på lastbiler. Før blev det sendt med godsvogne og skibe. 
- Det bør være forbudt at lade motoren køre på tomgang. Det er det i mange kommuner. 
- Det var dumt at nedlægge sporvognene i byerne. Sporvogne ville betyde lavere energiforbrug og forurening. 

Bord 6   
Man kan tage fat i biltransport og den kollektive trafik, undersøge omkring frekvens evt. gratis transport. 
Transportsystemet skal fungere i forhold til landdistrikter, der skal være sammenhæng, men biltrafikken er 
uundgåelig. Dem der har råd til at køre bil vil gøre det. 
Varetransporten til butikker kan suppleres med f.eks. skibstrafik nogle steder eller transport i minibiler. 
Elektricifiering af jernbanenettet er en løsning, det vil kunne reducere flytrafikken også. 
Elbiler skal kunne køre længere. 
Motorvejsudvidelse flytter bare køen et andet sted hen. Togtrafik er en mulighed, f.eks. flere s-togs-linier og 
udvidelse ag tognet, f.eks. fra Køge til Vordingborg. Fleksibel togtrafik og udvidelse af nettet generelt. 
Politikerne skal mere på banen og træffe overordnede beslutninger der er langsigtede og visionære omkring 
trafik. Det skal ikke være symbolpolitik. 
Man kan reducere transportbehovet og undersøge om man f.eks. ikke kunne få flere hjemmearbejdspladser.
Adfærdsændring i forhold til at købe færre ting og mindre forbrug i det hele taget er også en mulighed, også i 
forhold til gevinst i transportsektoren. 
Boligforbedring med energibesparende tiltag af især gamle bygninger er en mulighed. 
Det handler om at fortælle de gode historier til borgerne, men også om formidling af sager i forhold til det 
offentlige. 

Bord 7   
Større informationsindsats fra kommunen. Holdningsændringer er helt centralt - det begynder ved os selv. 
Starte fra bunden af - så kunne vi komme langt. Men ikke tid og overskud til det. Skal også komme oppefra 
og det skal ikke være hovsaløsninger. Der blev drøftet affaldssortering. 
Transport, vil give mest. Fly og skibstransport skal med i regnskabet. 
Bygninger og boliger: alle steder der slipper varme ud, fx ved isolering af industribygninger. 
Staten kan ikke kræve at folk renoverer deres huse. Økonomi er lige så vigtigt som holdninger. 
Der er mange krav til nye bygninger - det er de gamle, der er problemet. 
Det er holdningsændringen, der skal sættes ind overfor, begynd i husholdningen. 
Har ikke tid til at vente på husholdningerne. 
Hvordan - teknologi, økonomiske fornuftige løsninger. Fx sælge energirigtige løsninger til ulandene. Der er et 
politisk ansvar. 
Skal lade værd med at beskatte energirigtige løsninger lige så meget. 
Hvad skal politikerne gøre: Forske i energi, større incitamenter til borgere, skabe bedre infrastruktur. Eltog. 
Give mere oplysning. Gå foran med det der pålægges borgere, fx affaldssortering, nye lysordninger - 
offentlige institutioner skal gå foran. 
De store busser på landet er til grin. Det må være billigere at sende en taxi ud at hente borgeren. små busser 
kunne gerne køre på bioethanol. 
Uenighed om, hvorvidt man i Danmark skal købe kvoter i ulandene. 

Bord 8   
Det er svært at vide, hvad der batter mest - vi mangler fakta. Hvad betyder svinefarme for eksempel? Der må 
være forskelle fra region til region, de er ikke kendte. 
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Der er uanset hvad et transportbehov til skoler, sygehuse, familiebesøg. Vi skal diskutere hvilke energikilder 
vi anvender til transport? Elektriske jernbaner frem for diesel for eksempel. 
Transport og husholdning er vigtige indsatsområder. CO2 er en stor synder, men kompleks at gribe ind i. 
Mange bække små er måske vejen (varmepumper for eksempel) og alt det vi selv kan gøre. Som region skal 
vi gøre noget for at tiltrække virksomheder, for at minimere transport til arbejde. Tænke i telebusser og en 
generel omlægning af den kollektive trafik. Busser med anhænger bag på, så man kan tage cyklen med og 
cykle det sidste stykke. 
Transport er generelt ved bordet et vigtigt indsatsområde. Det samme gælder bygninger - opvarmning og 
renovering af bygninger. Kan vi udnytte noget fra landbruget - for eksempel deres gasser? Der skal 
gulerødder til for at privatpersoner, vil anvende alternative energiformer - for eksempel egne vindmøller. Der 
skal mere folkeoplysning til - er solvarme det bedste eller noget helt tredje?  
Der har været nogle programmer i fjernsynet, som har fået øjnene op for, hvor meget en familie kan spare 
ved at omlægge små ting og vaner dagligdagen. Vi skal mindes om det en gang imellem. Det kunne været 
nyttigt, hvis kommunen havde en gratis energivejleder. Der skal en kulturændring til for at sikre vedvarende 
energibesparelser i husholdninger. Det er et paradoks at skulle skifte ting, der fungerer, selv om det måske er 
billigere og bedre. En skrotafgift kunne måske være en mulighed, som vi kender fra bilområdet. Hvad med at 
bruge eksemplets magt. Kommuner og regioner skal være CO2 neutrale i alle deres egne bygninger. Hvad 
med CO2 regnskab for de produkter, vi køber? Fx kalve, der transporteres frem og tilbage. 

Bord 9  
Transport - ændre på statsafgiften. Bedre og udbygget offentlig transport. Bruge søvej og tog. Indsæt 
minibusser og gør dem gratis - mange rapporter viser, at det kan betale sig! Stoppe med at importere ting, vi 
godt kan fremstille selv. 
Boliger - ændre på lokalplanerne, så der kommer mere vedvarende energi i byggeriet. 
Landbrug - evt. større afgifter på sprøjtemidler. Dyrke mere biomasse til biogasanlæg. 
Bygninger - der findes decentrale løsninger her og nu, f.eks. solvarme og små vindmøller. Måske kan den 
enkelte husstand producere nok energi til at have en elbil også - det vil hjælpe på transport-problemet. 
Samfundsmæssigt må man også træffe en beslutning om at nedprioritere energikrævende produktioner. 
Tingene kan ikke skilles af - det hele hænger sammen. Man skal starte med sig selv og så brede det ud som 
ringe i vandet. Ofte er der manglende viden om mulighederne. 
Hele systemet er bygget op omkring vækst og vi forbruger mere og mere. 
Intelligente løsninger for offentlig trafik - fleks-trafik. 
Videnbank og informationsmøder, som kan hjælpe den enkelte. Det kunne Region Sjælland gøre evt. med 
tilskudsordning på ansættelsessiden. Kommunikation er vejen frem. Der er store besparelser ved 
energieffektive løsninger. 
Indfør et klima- og miljøfag i folkeskolen. 
Belønne miljørigtige virksomheder. 

Bord 10   
Vigtigst at sætte ind overfor: 
Forskning - der bør forskes langt mere i opbevaring af energi. Det er en økonomisk og langsigtet indsats. 
Husholdning 
Genbrug i husholdninger - det bør ikke koste noget at levere affald.  
Affaldssortering - der skal økonomiske incitament til for at ændre vaner.  
Kød som fødevarer giver stort CO2 udslip - her bør vi gøre en indsats. Vi skal dyrke fødevarer til mennesker i 
stedet for til dyr.  
Transport 
Det bør gøres attraktivt for virksomheder at lægge sig i 'udkantskommunerne', så man slipper for de lange 
transportafstande. Flere hjemmearbejdspladser, vi bør opfordre folk til det, det vil spare trafikken på vejene. 
Vi kunne også fragte varer af søvejen i stedet for på vejene. 
Eller godstransport, det kan køre på strøm. 
Kollektiv trafik - bedre løsninger. Skal være billigere og nemmere end at tage bilen. 
Bedre infrastruktur. Opsamlingssteder og gratis kollektiv transport. 
Belønning af folk der tager offentlig transport. 
Alternativer til biltrafik - kollektiv trafik er ikke løsningen over alt, det er jo ikke muligt, men vi skal finde ud af 
hvad der er muligt, og udvikle nye løsninger. 
Holdningsændring i befolkningen - hvad er konsekvenserne af ikke at køre sammen? Det skal tydeliggøres, 
hvad udbyttet er.  
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Bygninger 
Vi alt teknologien til andre energiformer - hvorfor sker der så så lidt på området? 
Understøtte alle dem der vil lave noget anderledes. I kommunerne bør borgernes initiativer mødes og støttes, 
i dag bliver det i stedet bremset. Større samspil mellem borgerne og de tekniske forvaltninger. 
Det er dyrt at anvende de forskellige alternative energiløsninger. Det er investeringer der er for dyre. 
Tilskudsordninger kunne være en ide eller man kunne skære i afgifterne.  
Lave regler for nybyggeri, fx. at man ikke må installere oliefyr.  
Det offentlige skal gå foran som godt eksempel. 

Bord 11   
Husholdningerne er vigtige at sætte ind i forhold til, ved at give tilskud til fx jordvarme eller solceller. 
Økonomiske incitamenter kan også sætte skub i teknologisk udvikling på området 
Transportsektoren - udvikling af alternative drivmidler, måske satse på udvikling af brintbiler  
Vi mangler som borgere bedre oplysninger om, hvad der virkelig kan svare sig ift. vores private energiforbrug. 
Energiregnskabet ift produktion skal også med her. Fx nyeste viden om, hvorvidt det er anbefalelsesværdigt 
at skifte til elbiler. 
Vi skal udvikle solceller til taget af bilerne. 
Vi skal udvikle samlede by- og transportløsninger, "Sjællandsprojektet". Gøre det nemmere at pendle til 
bestemte stationsbyer - og sikre min. halvtimesdrift på togene for pendlerne. 
Vigtigt at den enkelte borger kan få hjælp til energiforbedringer i sin bolig - både økonomisk og 
planlægningsmæssigt (Hvordan skal jeg gøre det?) 
Vi skal udvikle biogasanlæg. 
Landmænd skal udarbejde eget klimaregnskab. 
Billigere eller gratis busser i byerne. Forbyde firhjulstrækkere. 
Biodisel skal være billigere. Hybridbiler.  
Forbyde lastbilkørsel i weekenden 
Revision af afgiftssystemet, fx afgift ned på at købe bil, og afgift op ift hvor meget man kører i den. 
Mere fleksibilitet i buskørslen, minibusser på ruter eller tidspunkter med få passagerer. 

Bord 12   
Transport 
Infrastrukturen er vigtig - flyt arbejdspladserne ud decentralt så folk ikke skal pendle. 
CO2 neutral infrastruktur/transport skal fremmes. 
Helt galt at en liter mælk har kørte 300 km inden den står på bordet. Og grise transporteres til Polen for at 
blive slagtet. Alt for meget godstransport som kører i ring. 
Gør det noget at vi kører så meget hvis nu vi alle sammen kørte i El-biler. 
Vi skal ikke mindske transporten - men gøre transporten CO2 neutral. 
Hollandsk undersøgelse har vist at hvis 3 % af bilparken Konverteres til el-biler så vælter el-nettet.
Fremme kollektiv trafik - enklere organisering - ikke så mange trafikselskaber. Enklere billetsystem. Det 
nuværende er en hindring for at fremme den kollektive trafik. Det er alt for dyrt i dag - fx 156 kr. retur fra 
Ringsted til KBH - fordi man skal af i Borup for at stemple en tillægsbillet. 
For store busser der kører rundt i landområderne. Gode ideer fra Lejre med små telebusser. 
Bygninger og boliger 
Motivation for energi-investeringer i egen bolig - ønske om at gøre noget for miljøet og "det kan betale sig".  
Godt nok at folk selv handler, men der skal en overordnet indsats til også for at få det til at rykke.
Betale til vindmøller i stedet for El-selskaber - regionen som investor - borgerne betaler anparter. Beløbet 
kunne være det samme. 

Bord 13   
Om biler, boliger og bønder -  
Større byer have bedre adgang til offentlige transportmidler. 
Styrkelse af den offentlige transport - billigere og oftere. 
Gøre mere for pendlere - så den bliver mere attraktiv 
Fjerne skattefradraget fra transport til arbejde. 
Der er allerede meget skrappe krav til nybyggeri. 
Opvarmning af boligen ved hjælp af vindmøller - det er svært at oprette vindmøllelaug i dag. 
Jordvarme ved nybyggeri 
Problemer med at få lov til at få ændret fra gas til jordvarme samt til solvarme. 
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Ældre byggeri bør prioriteres højere mht. isolering. 
Drøftelse af de økonomiske muligheder for at kunne isolerer. 
Hvorfor har det ikke virket med tilskuddet fra staten. 
Lave gyllen om til biomasse. 
Spise mindre kød - kødløse dage. 
Ingen moms på grøntsager, fisk. 

Bord 14   
Vi bruger ikke ressourcerne bedst ved at isolere boliger. Det koster relativt for meget i forhold til besparelsen.  
Det er måske i virkeligheden et spørgsmål om vores egen holdning til hvordan vi kan ændre vores impact på 
klimaet. Det er vores handlinger derhjemme, der kan give den største effekt. Skrue ned for varmen om 
vinteren og tage en ekstra trøje på, sortere affald osv.  
Jeg synes at transporten er meget vigtigt. Men jeg synes det er svært for det eneste jeg har hørt nogen sige 
er at el-biler er løsningen, men hvor kommer strømmen fra? Jeg har ikke hørt noget om miljøvenlige fly, 
færger og lastbiler.  
Hvis man sørger for en form for differentieret moms, så varer der fx ikke transporteres ret langt er billigere 
end andre. Billige jordbær i Netto om vinteren er fx ikke miljøvenlige. De nære varer skal være billigere.  
Måske skal vi fragte mindre ad gangen med skib og bruge vindkraft til at sejle med.  
Transporten er også relevant i forhold til kød. Vi laver noget af det bedste kød herhjemme og eksporterer det. 
Og så importerer vi fx billigt kød. 
Oplysning er vigtigt for at man kan træffe et valg. Fx hvad er de mest CO2 venlige varer.  
Vi taler ikke nødvendigvis økologi. Det handler også og CO2 - der burde være CO2-mærkning, fx en rød, gul 
grøn CO2 mærkning på varerne. 
Danmark har en størrelse så det faktisk kunne være et land der udelukkende producerede økologiske varer - 
vi burde støtte økologisk landbrug yderligere. 
Beskatning af produkter der er meget CO2-belastende ville være en god løsning, for det kunne være med til at 
finansiere øvrige områder i den offentlige sektor. 
Landbruget burde kunne være mere incitamentstyret så vi får mest muligt godt kød ud af det. 

Bord 15   
Fokus på og debat om husholdningernes energiforbrug. 
Tænke grønt i alle beslutninger. Kan vi flytte os selv, kan vi også flytte andre. 
Klimaindlæring for børn i alle aldre. 
Planlægning af, hvornår man skal bruge tilgængelig energi (eksempel vask, når der er vind) 
Forventningerne er skruet højt op. 
Honorere de tiltag der er gode for klimaet. 

Bord 16   
Det er vigtigt at sætte ind overfor maskiner, biler, traktorer da vi har en stor landbrugssektor. Indføre start stop 
på traktorer og maskiner i landbruget. Meget af det er gammelt og miljøskadeligt. 
Biler i tomgang er meget meget negativt. 
Information og kommunikation om miljøskadelig adfærd. 
Traktorer kan køre på biomasse, rapsolie f.eks.  
Mærkeligt at private ikke kan bestille bio olie, men erhverv kan. Det er irriterende at man som borger ikke kan 
fyre med mere miljørigtig produkt. 
Omlægge afgift systemet for at fremme klimaindsatsen.  
Hvorfor skal man straffes for at købe elbil, det er jo dyrt. Det hænger ikke sammen.  
Brint i biler forurener slet ikke.  
Det er ikke godt at det er dyrt at bruge biomasse. 
Find et alternativ til nuværende brændsel. 
Bedre offentlig transportsystem - udbygge, bedre togforbindelser, bedre busforbindelser. 
På landet er det umuligt med offentligt transport. 
Husholdninger: der skal ikke være mulighed for at købe de ikke-energirigtige køleskabe, frysere. Mærke hvor 
meget CO2 udslip en vare producerer. 
Give incitament til at folk køber energirigtigt. 
Tilskudsordninger til energiforbedringer i husholdninger. Solceller og andre tiltag. Små vindmøller. Tænke på 
isolering. 
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Bord 17   
- bygninger bruger 40% af vores samlede energi - derfor er det vigtigt at sætte ind der. Brug evt. tænd/sluk 
ure, sparepærer, følere i rummene, vinduer der opfanger solens varme eller andre intelligente løsninger 
- der skal ikke være straf - det når man ikke langt med - der skal være gulerødder 
- samvittigheden spiller ind - det gør godt at gøre noget godt. 
- man kan spare meget på selv en lille indsats. 
- vand i bruseren - få en afbryder på det varme vand - max. 5 min. vandforbrug. 
- vende os væk fra brug og smid væk mentaliteten - bruge spildprodukterne. 
- opvarmning i boligen - nemt at finde alternativer til olien 
- bønder - opbygning af biomasse 
- bæredygtighed og mådehold skal tænkes ind overalt
- formøblingen af olien på 40 år, når den har været der i 1.000 vis af år - det er uansvarligt. 
- det er ikke en belastning at sætte ind overfor miljøet - det er en pligt. 
- Der kan laves letbaner - det skal være gratis at køre med det offentlige. Man skal lave parkeringspladser - 
de kan laves under jorden 
- bedre udbygning af den offentlige transport 
- bilerne skal over på biobrændsel eller el 
- det er for nemt at sige, at vi bare skal have udbygget den off. transport. Syd på i regionen kan man ikke 
undvære en bil og endda to. 
- få folk til at indse, at det her kan betale sig. Ændring af vaner og den kultur man har fx. ift. at slukke lyset, 
varmesænkning. Både de store bygninger men også i parcellen. 
- give folk konkrete værktøjer, så de kan gøre noget 
- der er mange, der synes, at dette med miljøet ikke er et problem. 
- det er vigtigt at få udviklet energisystemerne. 
- svært med systemer til bilerne, da de flytter sig. 
- energien til de nye teknologier skal komme fra noget energirigtigt 
-vi mangler mere bølge- og jordvarmeenergi i Danmark 
- bønderne kan bruge halmen til halmenergi 
- majsmarkerne (affaldsproduktet) burde kunne bruges til biobrændsel 
- kobling af brint og vindenergi er meget enkelt 
- el-bilerne fungerer ikke til almindelig hverdagsdrift 
- tung transport det er noget svineri - at dyrene skal køres meget langt og så tilbage igen. Der skal bedre 
planlægning til. 
- forskning i om CO2 kan bruges til noget godt. 

Bord 18   
Mange muligheder i at benytte Biogasanlæg til at mindske lugten af gylle på landbrugsområdet 
Mange muligheder for biomasseproduktion på landbrugsområdet 
Bygninger - lave varmesyn på alle bygninger 
Lovgivningskrav vedr. renovering af huse 
Energiressourcerne skal gøres miljørigtige 
Ekstra i ejendomsskat hvis man sviner med CO2'en 
Udlejerne af lejeejendomme bør kigges efter i sømmene 
Belønne dem der benytter grøn energi 
Transport via vandvejen, da det benytter færre ressourcer 
Det skal være billigere at benytte offentlige transportmidler 
Der er for stort interval mellem busruterne, dette bør regionerne tage fat i 
Koordinere samkørsel hvis man bord på landet 

Bord 19   
Udnyttelse af gylle varmekraftværker. Udnyttelse til biogas. Regionen har en stor opgave i at placere 
Udarbejde en masterplan for placering af vindmøller, biogasanlæg, 
Det er vigtigt at man tænker hvor anlæggene anlægges.  
Vindmøller skal planlægges, og planerne skal være offentliggjort. 
Det skal være offentliggjort og kendt. 
Lovgivningen er ikke fulgt med. 



Region Sjælland: Borgertopmøde om klima  -  side 65

Fremme udvikling af biogasanlæg og bølgeenergi. 
Borgerrådgivning. 
Fjerne blokeringer for at den enkelte kan stoppe stoppe projekter. 
Masterplan for placering af vindmøller, biogasanlæg og solcelleanlæg 

Bord 20   
præsentation 
godt initiativ som gør følges op. Håber på det kan være med til at borgerne også udbreder dialogen. 
ved ikke så meget og har i dag fået en masse med hjem. 
Det godt hvis det vi gør nu her i dag bliver til noget det som borgerne siger og der er brug for denne dialog 
men politikerne skal arbejde med det der kommer ud af mødet. 
region bliver nød til at arbejde med at implementerer vedvarende energi med langsigtede løsninger. 
ikke strudse effekt med det for stort . dette møde gør at jeg vågner op . mere oplysning få folk med ikke 
nedskæringer. 
transport der skal gøres noget med  
hvad synes bordet om  
det virker som om at det er bilisternes vilje der står højt på dagsordenen.  
hvilke indsatser skal der til 
Der ligger også en stor pædagogisk aspekt i det at arbejde med klima. det skal prioriteres højt. 
Der skal en løftestang til f.eks. at energiselskaberne er med til at skifte til mere energirigtig løsninger og man 
så over en årrække betaler af på pærer og andet klima positive installationer. 
Det er svært at få lov til at lave miljørigtige løsninger f.eks. mindre vindmøller. Hvorfor kan almindelige folk 
ikke noget selv. Ønsker klare regler.  
Landbrug: meget stor udledning. De er ikke CO2 neutrale. De skaber meget co2. Borgerne kan gøre mere 
ved deres forbrugsvaner f.eks. kødfri dag. Regionen politik region bør sige at de skal være neutrale 
men det er jo også forbruger adfærden der skal arbejdes med. flere forslag f.eks. borgerinddragelse, moms 
kan også reguleres.  
hvordan skal adfærden ændres. I stedet for straf så belønning så det kan betale sig at isolerer og udbygge 
klimavenlige løsninger. F.eks. biler er alt for dyre når de er miljørigtige.  
informationskontoer om energiløsninger. Vi vil have Svend Auken tilbage. Oplysninger om energiløsninger 
ved borgerne ikke nok om de skal hjælpes.  
sorter affald. mere miljørigtig renovations løsninger.  
Regioner bør kunne hjælpe nogle kommuner med at løfte energi opgaven. kommunerne skal lærer af 
hinanden. vidensdeling kommunerne i mellem. den dybe tallerken skal ikke opfindes igen og igen. De gode 
løsninger skal ud og arbejde i samfundet 

Bord 21   
Transport, mange kilometer bliver lagt hverdag. Det offentlige transport kan mange gange ikke bruges, da 
tiden bliver fordoblet. Flere arbejdspladser til regionen kunne ønskes. Havne kunne bygges om til små gods 
container i stedet for de krydstogt skibe der lægger til havn. Støtte Nakskov ved at bygge et værft. Jernbanen 
vil være et godt bud, i sidste ende, ved at udvide den. Det er bilen at foretrække pga. af den tid man sparer. 
Der er til gengæld mange fordele hvis man tager det offentlige, at man kan bruge tiden til at arbejde. Mere 
hjemmearbejde kunne benyttes for at undgå yderligere transport. Hvis man lavede en fartgrænse på 80 til 
100 ville man spare rigtig meget og samtidig også nyde de smukke områder.(dette er benyttet i udlandet, og 
hvor det fungerer perfekt) Drop lastbiler og brug i stedet for tog transport. By udvikling. specielt hvor man kan 
tage cyklen til offentlig transport. Vedligeholdelse på bygninger, her kunne der ønskes meget mere fokus fra 
polititekernes side. Landbruget, her er affaldet der er et stort problem. Husholdning her har 
regionen/kommunen ansvar og gå forrest for at udrede problemet og kigge på markeds. De store CO2 er 
virksomheder, skal de betale store afgifter, er der specielle grønt regnskab. Man skal sammentænke miljø 
lovgivning og landbrugslovgivningen. 

Bord 22   
Nå meget ved energirenoveringer af gamle bygninger.
Udvikle mere energirigtige materialer. 
Kan p.t. bygge C02 neutrale bygninger, hvorfor skal vi vente? Og hvad kan vi gøre for at fremskynde 
processen. 
Mere forskning i bæredygtigt byggeri. 
Begynde at stille de samme krav til landbruget, som der allerede eksisterer for industrien. 
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Omkonvertere landbrugsstøtten til miljøpuljer. 
Udbygge det offentlig transportnet. Det er nu billigere at køre alene i bil contra toget. 
Det skal være tidsbesparende at køre med offentlig transport og på tider der passer borgerne. 
Tænke grønt og gå ind for genbrug. 
Økonomiske incitamenter for at spare på energien. 
Ikke begrænse forbruget, men gøre forbruget klimavenligt. 

Bord 23   
Bygninger energimæssigt - hvordan varmes op. 
Underliggende angst for politisk varmluftbobbel. 
Bygninger, landbrug og husholdninger - det handler om energi. 
Løse alle 4 ting ved at lave vedvarende bæredygtig energi. 
Hvilket indsats område skal vælges - bygninger - kontant afregning ved forbedringer - 0-energi 
LED lys = 100 w pærer - i dag 3 w. 
Bygninger og transport - lille indsats - stor effekt. 
Der skal fokuseres på eksisterende bygningsmasse - regionsmæssig rollemodel således at privatboligejere 
kan blive inspireret.  
Samsø er et eksempel på at man kan nå langt. De er langt fremme med solvarme. De er ved at nå målene, 
det har taget 20 år. 
Samkørsel skulle udvikles mere. I husholdningen, alle kan spare lidt.  
De unge er bevidste om klima, men de er ikke indstillet på at nedsætte forbruget. Vi kan ikke spare os ud af 
det.  
Bygninger er oplagt at gå til pga vi har mange af dem. 
Bygninger er meget komplekst, os der er i lejeboliger. Det ville være let hvis man ikke blev bange for 
processen inden den var gået i gang med indsendelse af ansøgninger etc.. 
Carpool lanes, en særlig bane for dem som sidder flere i bilen inspireret af USA 
Jeg tror ikke på den kollektive trafik, jeg tror på el biler. 
Der må arbejdes for at lave om på afgiftsreglerne i elbilernes favør. Jeg køber ikke en bil der er dyrere, bare 
fordi det er en elbil. Der må være økonomisk incitament. 
Hvis elbilen sættes ned permanent vil det gavne anvendelsen. 
landbrug: 
Vi skal dæmpe os ned med forordninger og skrivelser, er for meget efter dem i fht. at forebygge. 
Man skal passe på med afgifter at de ikke udnyttes forkert, svenskerne har fået det sådan at så de kan 
blande ethanol og benzin. Dem som får sat deres motorer om får store afgiftslettelser, men de tanker 
udelukkende benzin. Ikke godt. 
Busprisen er steget 100 %, det er for dyrt. 
Vi må lave noget ventilationsanlæg og luftrensning i staldene. 

Bord 24   
Biler - boliger og bønder 
Hvad er vigtigt at sætte ind overfor: 
Det er et spørgsmål om hvor man får den største volumen og vi mener den største volumen er bygninger 
- vi koncentrerer os om bygninger 
- Der er forskel på om man bor i nye eller gamle ejendomme 
- Energimærke når man sælger et hus - ejendomsmæglere kunne sætte energimærke på boliger 
- Ejendomskatterne bliver sat op hele tiden, vi kan ikke sætte afgifterne op på f.eks. olie, som straf
- Det må udmåles på en eller anden måde, at man kan blive pålagt en afgift ved energifråds 
- Der er alt for mange barriere for at den enkelte boligejer - de har ikke mulighed for at gøre noget for at spare 
for at spare. 
- Vi skal tænke i andre baner. Vi skal have en mere alternativ energiforsyning. 
- Det skal gøres mere fleksibelt, at få alternativ energi. Det tager for lang tid, at søge om solvarmeanlæg osv. 
- Borgerne/firmaer skal have en belønning for at gøre noget for klimaet 
- om 10-20 år er vi løbet tør for gas 
- Hvis man har fulgt med i elselskaberne - så har elselskaberne nok været mere fremsynet en vores politiker 
har. 
- Vi har et enormt tung bureaukrati 
- Vi tager os mere af om der er ulemper for os - f.eks. vindmøller i baghaven. Frem for billig miljørigtig energi 
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- det er en jungle at finde ud af hvilket former for energi man skal vælge, både økonomisk og 
energibesparende. 

Bord 25   
Bygninger, transport, bønder og husholdning er den rigtige rækkefølge. Undgå nye afgifter fordi vi sparer. 
Man mærker ikke at man sparer på el, derimod er besparelsen på f.eks. gasfyret umiddelbart mærkbar. 
Tankevækkende at der gives tilskud til pendling, sammenhængen mellem bolig og arbejde skal være bedre.
Hvor placeres firmaer i forhold til arbejde. Afstanden skal mindskes. Sikre jobnærhed. 
Hvis transporten til arbejde begrænses bremses udviklingen. 
1/4 af arbejdsstyrken i regionen pendler til København, det er fuldstændig sindssygt. Man skal lette adgangen 
til elbiler og hybridbiler. Den offentlige transport skal være bedre, hvis flere skal bruge den. 
Det er vanvittigt at man bygger flere motorveje eller udvider dem.  
Bygningerne er det primære. Den gode og billige opvarmning er det vigtigste. 
Eksempel fra USA om optimering af udbyttet pr. enhed i landbruget. Det mindskede CO2 udslippe betydeligt. 
Det øgende behov for fødevarer vil betyde at mere skov fældes og CO2 optaget mindskes. Der er behov for at 
plante nye skove og mindske skovningen. 
Vi skal tilplante de 20% af landbrugsarealet der ikke dyrkes med skov. 
Landbruget skal dyrke det der passer til den danske jord og det danske klima. 
Der skal øget brug af varmevekslere og solceller i boligerne. 

Bord 26   
Inderspor til el-biler og busser så de ikke er generet af den øvrige trafik på motorveje. 
Nybyggeri skal være bæredygtigt og energibevidst. 
Griseri med transporten skal der gøres noget ved ikke mindst skibsfarten. 
Transport - virksomheder placeres fornuftigt - transport vejen kortere og tiltrække flere medarbejder- korte til 
arbejde og folk vil bosætte sig. 
Offentlige transportmidler nemmere og billigere. Transport af dyr. Der skal ikke skæres ned i offentlige 
transportmidler. 
For træls at bruge offentlige transportmidler - grunden til at der ikke er nok brugere er at system er for 
ufleksibelt - og der skal afprøves el-busser. For dyrt at bruge offentlige transportmidler i forhold til kørsel i 
egen bil. 
Genoplivet andelstanken. 
Transport: Indsats for at få billigere biler på vejene - afgiftsmæssigt set. Landbrug; mere restriktive krav til at 
fyre med halm og krav til gyllebeholdere. Udnyttelse af ressourcer så de udnyttes mere end en gang. 
Lovgivning for alle i EU. Andelstanken indføres. 
Det skal styres oppefra. 
Energioptimering af bygninger både i det private og det offentlige. 
Skibsfart sviner meget og det skal der også gøres noget ved - verdens problem. 
Transport til og mellem sygehuse meget energikrævende.  
Mindre offentlige enheder både skole, hjemmepleje og sygehuse 
Tænke sig lidt mere om - medbringe transport - i de store sammenhænge. Nærheden forsvinder og 
arbejdstiden går op i transport. FY til de dersens politikere!!! 
Hvor blev tæt på borgerne af? 
Ikke lovgivning - men retningslinjer - der skal ikke trækkes noget ned over hovedet - men gøre så folk får lyst 
til at gøre det selv. Så tager folk selv ansvar og Regionen skal gå foran! Rollemodel. 

Bord 27   
Transport 
Kvoteordning for forbrug af fossile brændstoffer. Der er og bliver mangel på brændstof i nær fremtid. 
Grøn afgift på hvor meget du tanker i stedet for på selve bilen. 
Man er nød til at have fælles faste afgifter alligevel. 
At gøre offentlig transport så attraktivt så det bliver brugt(og effektivt). Når det så er opnået kan man se på at 
fjerne f.eks. kørselsfradrag. 
Der skal findes andre former for drivmiddel. 
Kørselsfradraget er vigtigt hvis ikke vi skal udsulte udkantsdanmark mere end højst nødvendigt. 
Tilskud til solpaneler og bedre isolering i bygninger. Folk skal kunne se en forskel på deres eget 
budget for at se gevinsten i det. 
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Incitamentet er at folk selv kan se en besparelse. 
Bygninger 
Hvad kan vi gøre for at gøre det økonomisk muligt? Der er mange muligheder allerede for at gøre noget for at 
forbedre vores bygninger til mere klimavenlige. 
Forbruget af kilowatt-timer forøges stadig. 
Opdragelse og ændring af vores vaner mht. til at spare i boligen. Sluk lyset, brug sparepærer osv. 
Mere information så man kan se de reelle besparelser. 
Landbrug 
Regionen kunne forske og udvikle på landbrugssiden og derved skabe knowhow og "brande" sig selv i forhold 
til de andre regioner i DK.  
Udnyttelse og udvikling af biogas fra landbruget. Dette kan også generere arbejdspladser. 
Husholdninger 
Gøre det lettere for folk at gøre det nødvendige. 
Spar på brug af kemikalier. 
Udskiftning af hårde hvidevarer. Lovgivningsændringer kan også gøre mere at det bliver mere attraktivt. 

Bord 29   
Transport er det vigtigste område at forebygge indenfor: grundet pendling 
Offentlig transport skal udbygges i landområderne, så man ikke tvinges til at køre i privatbiler 
Krav til miljørigtige miljøløsninger i nybyggeri og ved ombygning 
Landbrugsområdet: Grisefabrikkerne udleder meget CO2

Transportområdet: Nye toge, mere fragt på toge, bedre privatbiler (mindre udledning 
Vi har brug for langsigtede løsninger 
Borgerne skal acceptere, at der træffes langsigtede løsninger - ikke straffe politikerne for at tænke langsigtet. 
Etablering af bank til finansiering af miljøløsninger i regionen 
Etablering af videnbank til udveksling af gode ideer 
Miljøtiltag i huse skal ikke kun fokuseres på nybyggeri. Ældre huse bruger mere energi. 
Der skal udarbejdes varmetabsrapporter på alle huse (også dem som ikke skal sælges. 
Også tiltag på arbejdspladserne. F.eks. kunne sikkerhedsrepræsentanten få dette område ind under sig 
Hvad med produktionsområdet: Virksomheder kunne også få energi fra f.eks. vindmøller. 
Krav til virksomheder indenfor handel: f.eks. har Ikea egne vindmøller 
Forbrugerne har indflydelse via deres indkøb. De kan undlade at købe hos de virksomheder som bruger 
meget energi. 
Landbruget har udviklet sig fra stordrift til industriel produktion. Der kunne stilles krav via EU. 
Der kunne stilles krav til transportører af fødevarer. Tomater fra Holland, Bananer fra Afrika osv. 
Vi kunne i højere grad spise lokale grøntsager og dermed spare energi. 
Hvorfor er der ikke installeret alternativ energi i alle boliger når muligheden er der. 
For lidt viden, for dyrt, for mange regler. 

Bord 30   
Transport 
Kollektiv transport, samkørsel, billigere offentlig transport. Pendling og landområder. Privat bilister El-biler. 
Delebils-ordninger. Alt godstransport tilbage til toget, væk med lastbiler ved lange stækninger. Kunne måske 
bruge søvejen i stedet for landevejen. Måske bruge en anden energikilde i stedet for at køre halm fra den ene 
ende af landet til den anden. Omdanne halm til flydende energi, måske transportere det af søvejen. 
Bygninger 
Gratis rådgivning til sin bolig, hvor skulle man sætte ind. Hvilken gevinst vil man opnå inden for en årrække. 
Firmaer er mere interesseret i at tjene flest penge - ikke gode til rådgivning. Lovgivning skal ved nybygning at 
være et lovkrav. Skal ikke altid være kommune eller Region der skal bestemme. Savner at kunne gå ind på 
kommunen og få den rådgivning om energilovningen. Skal der være fradrag hvis man laver besparelse af 
energi. Komme det sorte arbejde til livs. Komme med regningen, så kan man få tilskud til evt. solfanger. Blive 
beskattet af det man købte, billige energilån. Der mangler opvarmningskilder. Lovgivning skal der til. Lave 
billige byggegrunde, hvis huset der bliver bygget er energibesparende. Er der nogen steder man kan få en 
uvildig rådgivning - SEAS eller DOM. Energi bus kunne køre rundt i regionen, som kunne forskelle om de 
forskellige muligheder. Bygge ansøgninger ser på dem med klima øjne. Der er nogen der skal kunne 
overskue hele tilbuddet.  
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Landbrug 
Fødevare produktion er rigtig stort i Danmark. Vores forbrug af kød er stort. Lave mindre kød, spise mindre. 
Bruger for meget energi til at produkt 
Husholdningerne 
Landbrug hænger sammen med husholdning. Husholdningsapparter skal slukkes når de ikke bruges. 
Genbrug og smide væk kultur skal stoppes. 

Bord 31   
Der er ikke noget man kan prioritere fra. 
Transport er vigtigst. 
Parkering ved stationerne er svært, der mangler p-pladser. 
Andre energikilder til transport. 
Olien slipper op og derfor skal vi se på andre muligheder, vi er allerede sent ude, vi burde tænke på 
havvindmøller, Der er et tysk firma, der har sat havvindmøller op, det burde vi selv have tænkt på. Udskyd 
Femern forbindelsen og brug de penge til at finde fremtidige energilæsninger. 
Danmark er et lille land, vi skal være foregangsland,så vi kan vise resten af verdenen, hvordan det skal løses. 
Samsø skal skaleres op og hele Danmark, bør gøre som Samsø. Det vigtigste er at beslutte sig for at gøre 
det og vi vil det.  
Det skal være attraktivt at bruge offentlig trafik, el-busser, kiss and ride. Om få år er der ikke energi nok til 
bilerne, vi skal i gang med at... 

Vi fik ikke det hele med, pc'en brød ned. Region Sjælland kan man ikke komme uden om. Flyt arbejdspladser 
ud af Hovedstadsområdet 

Bord 32   
Det er svært at vælge - vi skal arbejde bredt. Det er nødvendigt at fokusere - eks. bygninger, husholdninger, 
vores forbrug og transport. Det er vigtigt at satse på alle områder på en gang. MEN - har vi resurser til det? 
Det er farligt, hvis vi eksempelvis kun siger boliger risikerer vi at vi mister noget vigtigt. Det er vigtigt at 
komme i gang, eksempel med flere vindmøller. Måske fejler bølgeenergi senere. Jeg vil se på hvor jeg kan få 
det største afkast - økonomisk, men også satse på flere områder samtidig. Hvis man fremskynder processen 
med 0 energihuse kan vi komme langt frem internationalt - men vi skal passe på at vi ikke bare laver initiativer 
i vores egen region, det skal være landsdækkende, ellers risikere vi at der ikke er nogen der vil bygge i vores 
region. Det vil være godt at få oversat procentbesparelser til billeder af hvad en vis besparelse på at købe et 
lavenergi køleskab betyder. For at landemændene kan spare, skal der være en økonomisk gevinst, 
eksempelvis lave vådområder, som binder CO2. Det er ikke realistisk at landmændene skal omlægge god 
landbrugsjord til vådområder. Det er nødvendigt at landbruget kommer til at producere biomasse, men det vil 
være ret begrænset. Frugten kommer fra eks. Brasilien - det koster meget energi til transport og køling m.v. 
Kan vi lave flere afgrøder selv, købe det danske? Udfordringen er at vi køber det, der er billigt. 
Transportomkostninger bør lægges på afgrøderne. Vi skal bruge jorden til at dyrke spiselige afgrøder, ikke 
energiafgrøder, energi kan produceres af affaldsprodukter. Når man skal producere korn eller energipil til 
energiproduktion er det så en fordel eller ej at bruge spiselige produkter til energifremstilling: Det er der ikke 
enighed om. 
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Afstemning og resultater 

Spørgsmål 7 
Transporten er den sektor der vokser allermest, og samtidig en af de største bidragydere til  
vores samlede CO2-udslip.  

Hvad mener du at der især bør gøres ved udslip fra transporten? 
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Spørgsmål  8 
40 procent af landets energiforbrug går til vores bygninger. Eksperter vurderer at mindst en tredjedel af dette 
energiforbrug kan spares.  

Hvad synes du at man politisk skal gøre for at frem me energibesparelser? 



Region Sjælland: Borgertopmøde om klima  -  side 72

Spørgsmål 9 
Landbrugsproduktionen er en stor udleder af drivhusgasser fra energiforbruget, gødning og sprøjtemidler, 
visse afgrøder og dyrene. Landbruget kan også være en mulig bidragyder til at reducere CO2 udslip fra vores 
energiforbrug ved at dyrke afgrøder, der bruges til at producere CO2-neutral bioenergi, fx pil og elefantgræs. 

Hvordan synes du at landbrugets klimapåvirkning ska l ændres de næste 5-10 år? 
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Spørgsmål 10 
Husholdningerne i Danmark har et stort energiforbrug.  

Hvilke af følgende instrumenter vil være bedst til at få dig til at skrue ned for dit CO 2-udslip? 
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Anden opgave: Produktion, forsyning og forbrug af e nergi… 

…giver danskerne en status blandt verdens største udledere af CO2  

I hvilken udstrækning kan der være brug for at lancere nye tænkemåder og hensyn, hvis vi skal ændre på den 
status. For eksempel når det handler om forsyning af el og varme. Om virksomheders konkurrenceevne. Og 
om hvor vi vælger at bosætte os…  
  

Forløb:
• Introduktion ved Topmøde-guiden 
• ”One minute-runde” 
• Opsamling 
• Afstemning på spørgsmål 11, 12 og 13 
• Præsentation af resultater 
• Bordformand fra udvalgte borde rapporterer om dialogen ved bordet i 3.debatrunde

Referat af bordenes dialog forud for afstemningerne

Bord 1   
Køb af energi kan kun styres politisk 
Hvis regionen skal være i front kan de stå for energien sammen med kommunerne 
Overordnet politisk styring nødvendig 
Kommuner og region involverer sig for at sikre den rette energiforsyning 

Bord 2   
Virksomhedernes CO2-udledning skal begrænses af kvoter og rensning. 
Der skal være krav om energieffektivisering og genbrug hos virksomheder. Virksomhederne har dog allerede 
et økonomisk incitament til at gøre det nu, men det økonomiske incitament skal forstærkes. Særligt de mindre 
virksomheder skal hjælpes og motiveres. 
Der er ikke altid en hensigtsmæssig gensidig placering af bopæl og arbejdsplads. Eks. kan store 
virksomheder flytte medarbejdere mellem afdelinger i forskellige byer. 

Bord 3   
Industrier skal flytte ud, hvor folk bor - men der kan også være en mening med at samle det i stationsbyerne. 
Der mangler nogle jernbanestrækninger for at få det ud i de tyndtbefolkede områder. Opbyg transporten.  
Belønne dem, der gør noget for klimaet i stedet for at bruge afgifter. Gulerod.  
Satse på produktion og udvikling af nye teknologier. Fremme industrier, der arbejder med grøn energi. 
Fremme landbrug, der har afgrøder til biomasse og biogasanlæg.  
Varmeanlæg/forsyning der er ude i regionen. det skaber også arbejdspladser. 
Sverige sorterer affald i mange forskellige kategorier. Afgift for vægt på affald.  
Produktion af energi, hvor den bliver brugt. Brændselscelleenergi til parcelhuse, som bliver udviklet på Risø, 
dog endnu kun prototype. Energi uden transport af energi. Solceller, vindmøller på huse. 

Bord 4   
Alt alt skal ikke centraliseres. Vi skal ikke alle sammen bo i KBH og Århus. Mange kunne godt arbejde 
hjemmefra i stedet for at rejse til KBH hver dag.  
Fejø er en ildsjælens ø. Det kan lade sig gøre.  
Det er godt at man kan arbejde hjemme, men det er ikke alle, som kan det. Folk med lavere indkomst og 
kompetencer kan ikke bare arbejde hjemme. 
Vi skal ikke lade alle områder leve.  
Teknisk skole og ingeniørskoler bliver flyttet til KBH. Det er dumt at nedlægge en skole i Haslev. 
Der er nogle behov i det offentlige. Ikke alle vil bo i KBH ikke alle vil bo i Haslev. 
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Bord 5   
Vindmøller bør kunne udbredes til private boliger. 
Byfortætning er ikke nødvendigvis en løsning. Vi skal ikke affolke landet. 
Der er mange problemer i små udkantsbyer - landsbyer, hvor folk kun sover og spiser - vi bør koncentrere 
befolkningen mere. 
Det er vanvid at slæbe folk ind i byerne. I mange år er folk flyttet ud af byerne. Nu vil vi have dem til at flytte 
tilbage. Det går ikke. 
Hvis de, som arbejder, skal flytte til byerne, bliver der kun pensionister tilbage i landsbyerne. Det går ikke. 
Det er komplekst. Det har også med uddannelse at gøre, hvad slags arbejdskraft der er brug for, og som har 
uddannet sig og derfor arbejder i byerne.  
Vi skal give virksomhederne nogle gulerødder i forhold til energibesparelser og vedvarende energi. 

Bord 6   
Der er ikke noget energitiltag der er bedre end andet. 
Der skal være incitament for virksomheder i forhold til økonomisk gevinst. 
Der kan være krav om at alle virksomheder skal have et miljøcheck, det har der f.eks. været ex på i 
Albertslund. Indførelse af energiafgifter. Det skal være kombination af gulerod og pisk. 
Restprodukt i majs kan ex. anvendes. 
Kulstofskredsløbet skal undersøges. 
Der skal dyrkes mere skov. Vi skal reducere energiforbruget generelt. Elbil er for dyr, der er et problem 
omkring varme. 

Bord 7   
Brint kan være fremtidens energikilde. 
Bosætning - det skal borgerne selv bestemme og der skal ikke være to priser. 
Folk må sluge, at have vindmøller i baghaven, men endnu bedre, hvis fremtidssikrede planløsninger fra 
kommune. 
Overvej om andre energikilder fx bølgebryder. 

Bord 8   
Vi skal bl.a. se på kul-produktionen. Er der andre alternativer til kul? Udkants Danmark er et vigtigt emne - 
byfortætning er ikke løsningen. Der kunne godt være en 10-15 års plan - der så på, hvor skal virksomhederne 
placeres. På kort sigt kan vi installere solcelleanlæg. Det gør de i Tyskland, hvor landbruget lejer deres 
lader/tag ud. Alternativ opvarmning - sol og jordvarme og bølgeenergi kunne være løsninger. Vi skal have lov 
at blive boende, hvor vi vil. Den kollektive trafik skal have en pris, hvor alle kan være med. Vi skal 
eksperimentere med det hele. I byen kan der være en løsning - på landet en anden. Der er forskelle fra bolig 
til bolig. Der skal tænkes i mange forskellige og ikke mindst individuelle løsninger. Vi har den længste 
kyststrækning i regionen, det skal vi udnytte bl.a. bølgeenergi. 

Bord 9   
Tænk decentralt. Det skal være muligt for den enkelte at blive selvforsynende - tvungne fælles løsninger og 
lokalplaner kan være en hindring og gøre folk passive. Vi skal ud af systemtænkningen - den skaber 
systemlede. Folk skal have lov at tænke lidt selv også. Man må ikke noget. 
Eventuelt tilskud/fradrag ved energiinvesteringer. Forkert at man kan købe CO2-kvoter, det er en dum 
tankegang som svarer til at man kan købe aflad. 

Bord 10   
Borgerne skal oplyses - der skal fokus på løsningerne, og ikke kun på problemet. 
Vi skal have info om mulige løsninger. Vi kender problemet. 
Vi skal erkende at vi må ændre vores levevis. Det må kræve en omprioritering i fht. hvad vi bruger vores 
penge til.  
Borgerne skal involveres.  
Danskerne skal have noget at leve af - vi må kunne bruge det i denne sammenhæng. Vi skal udnytte alle de 
små ole-opfindere vi har. Vi skal understøtte de små og gode initiativer. 
Det skal ikke bare handle om at spare. 
Borgerne vil gøre meget, men har ikke m,ulighed for at tage de store risici - hvis det ikke var så dyrt - måske 
særlige lånemuligheder. 
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Nogen burde sætte sig ned for at finde alle de barrierer der er for borgerne. Så kan vi få kortlagt hvilke 
barriererne der rent faktisk er. 
Bord 11   
- Lavenergipærer o.lign. i alle offentlige bygninger 
- Kommunale biogasanlæg som i Solrød 
- Billigere offentlig transport 
- plads til at parkere bilen ved stationen 

Bord 12   
Vi bør fokusere på El og varme forbruget. 
Region Sjælland kunne gå foran med at fremme brug af biomasse fra landbruget. 
Vandkraft er også en mulighed i vores region. 
Kommuner og region kan gå sammen om at investere i fælles anlæg til el og varmeforsyning. 
En fordel ved El er at det transporteres i en ledning. 

Bord 13  
Vindenergi 
Ikke biomasse 
Bølgeenergi - ikke så godt i Danmark 
Få igangsat nogen projekter. 
Være på forkant. 

Bord 14   
Byer over en vis størrelse bør have pligt til at have fjernvarme. Der er så meget overskudsvarme som ikke 
bliver udnyttet. Man skulle lave et net, hvor det kunne transporteres rundt.  
Vi skal prøve at skabe en forholdsvis CO2-neutral måde at leve på i hverdagen. Skabe bysamfund af en vis 
størrelse hvor man ikke skal flytte sig væsentlig for at få arbejde. Flytte arbejdspladserne ud. Måske skabe en 
ny erhvervsudviklingsstrategi. 
Det er vigtigt ikke at satse på en hest. Men have flere tiltag i gang løbende. 

Bord 15   
Vigtigt at regionen går i spidsen, men det skal ikke blive en konkurrence kommunerne imellem. 
Erfaringsudveksling og videndeling kommunerne imellem. 
Regionen er inspirator for de øvrige regioner. 
God klimastatus kan tiltrække ny viden. 

Bord 16   
Sparepærer. 
Vaske op om natten derhjemme. 
Intelligente husholdningsmaskiner. 
Brug regnvandet til toiletter. 
Skyllemiddel bør ikke anvendes.  
Intelligente energisystemer - fleksible systemer der tager energien fra f.eks. vindmøller når det blæser og 
strøm fra vandkraft fra vandfald. 

Bord 17   
- meget vigtigt med bæredygtighed, og at noget er CO2 neutralt. Lave energiproduktionen der hvor den bliver 
brugt fx. hos borgerne selv. så undgår vi transporttab. 
- jordvarme og geotermisk energi - udbyt det. Det er meget engagerende for borgerne selv at have deres 
egen forsyning. 
- bruge energien fra fitnesscentrene. fx. når der cykles og løbes kan man bruge denne energi? 
- holdningsændring skal der til hos folk 
- Strømgenerering på parkeringspladsen. Udbytte det vi i forvejen gør. 
- tænke stort, og tænke kreativt 
- energiuniversitet skal vi have. 

Bord 18   
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Det er oplagt at satse på vindenergi og jordvarme 
Udnytte de muligheder der findes vedr. den vedvarende energi 
Udtænke alternative måder at udnytte energi på vedr. transport (f.eks. cykler/pedaler) 
Brug for nytænkning i det hele taget vedr. alternative måder at skabe energi på 
Udnyttelse af Hydrotermisk varme jordvarme) 

Bord 19   
Kortlægge regionens alternative energimuligheder 
Give virksomheder incitamenter til energibesparelse
Bedre udnyttelse af jordvarme. 
Virksomhedernes muligheder for at købe CO2 kvoter skal forbydes. 
Lokal forankring af alternative energikilder. 
Involvere borgerne i konkrete alternative energikilder. 

Bord 20   
hvad synes deltagerne op resultaterne af spørgsmål 
en bred enighed undtagen landbruget. Det er et dårligt spørgsmål om landbrug fordi det jo hænger sammen. 
Der snakke heller ikke meget om økonomi. vi er ret enige og vil gerne fremsynethed. der er flere svar på det 
sidste spørgsmål. Mangler lidt tid til at svær på spørgsmålene. mener måske ikke at topmødet repræsenterer 
hele befolkningen, der er næste ingen unge mennesker med i dag. 
Produktion, forsyning forbrug af energi bordrunde 
meget central spørgsmål der kan ikke gøre nok for at oplyse man skal gøre mere for at få fat i de folk ikke 
interesserer sig for disse problemer. spydspis oplysning de gode eksempler skal frem.  
Mere lokale møder i kommunen om dialog om klima spg. men flere synes det er et regionalt spørgsmål. 
byfortætning er en dårligt løsning vi skal ikke klumpe os sammen. tvær imod.  
bord runde om de sidste spørgsmål 
vil gerne have mere tid til at tænke om spørgsmål. 

Bord 21   
Byggemæssig planlægning, hvad er fremtidens planer? planlægge det så det er praktisk, også i fremtiden. 
F.eks. parkeringer udenfor byen, og hvor der er off. transport til byen. Indsæt sporvogne igen. Forøg 
produktion af biogas, mere godstransport på skinner og på vand. De danske husholdninger er de værste, her 
skal der en gøres mere opmærksom på det merforbrug. Alle skal gøres ansvarlige, og dem der producer 
energien, skal producere det mere miljøvenligt. Kig på afgiftsomlægning, betalt der hvor der belastes mest. 
CO2 afgift skal der kigges lidt mere på, for nogle gange straffes man unødvendigt. Solvarme, og grønne 
regnskaber. 

Bord 22   
Hele energispørgsmålet skal kunne revurderes og at vi evt. skal betale regningen som samfund. 
Gøre regionen til et forsøgsanlæg så "udkantsdanmark" kan inddrages. 
Skal finde en sponsor - og få hjælp til at søge EU-midler. 
Bruge Samsø som model - CO2 neutrale på 10 år. 

Bord 24   
- Alternativ forsyning, CO2 neutrale 
- Der skal stilles et alternativ op til det vi har i dag 
- Alt skal på centralvis de forskellige steder omdannes til el - der er ren energi 
- Hvis de kapper ledninger på el, så går hele verden ned 
- Vi skal have alternativ energi, om det så kommer fra vindmøller, solfangere 
- Vi skal af med alle de politikerne der hæmmer det frie initiativ 
- Det har koster millioner at lægge alle de gasledninger ned - og hvad kan vi bruge dem til om nogle år 
- Vi har lige mistet Vestas, hvorfor har vi det - Det er fordi de ikke har fået lov til at sælge vindmøller i 
Danmark !!Fordi der er for høje lønomkostninger. 

Bord 25   
En yderligere stramning af afgifterne på brændstoffer vil mindske CO2 udslippet. 
Den reelle benzinpris burde være 17 kr. pr. l. hvis den almindelige udvikling skulle følges. 
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Bord 26   
Anvende viden og restikulere CO2. 
Udnytte den bio vi nu har. Den rest vi har fra landbruget skal udnyttes fuldt ud. 
Mange lokale løsninger - tilsammen bliver det til noget! 
Regionen kunne opsætte solceller på alle bygninger - hurtigst muligt. 
Arbejde mod en CO2-neutral Region og inddrage al den viden vi har! 

Bord 27   
Kraftvarmeværk kombineres med biogasanlæg. Dette kan laves lokalt. 
Produktion. Fjernvarmeanlæg skal optimeres og tilpasses. 
Som alm. borger kan man få nytte af hjælp (vejledning/information) til at optimere boligen.  
Forskningen på området skal synliggøres.  
Mange tiltag er stadig for dyre at anvende og det tager tid at gøre det optimalt og billigt. 
Kraftvarmeværker der brænder halm skal igen kunne aftage dansk halm i stedet for at importere træ til 
afbrænding. Det er et politisk spørgsmål. 

Bord 28   
Produktion forsyning og forbrug af energi: 
Opgave 1.b Nye tænkemåder og hensyn potentiale: 
Huset: Det er her den enkelte person kan gøre noget. Hvad kan man gøre for AT SPARE - F.EKS. VARME. 
Tekniske muligheder - solvarme. Men er en stor udgift for den enkelte. 
Man kan bruge de forskellige muligheder f.eks. jordvarme. Man lægger ny energianlæg ind ved renovering, 
som tvinger til forbrug. Det skal ikke være svært at søge økonomisk hjælp til f.eks. solvarme. Det skal være 
tydeligt hvad man kan spare ved de forskellige muligheder. Man burde kunne låne til disse investeringer uden 
bureaukratiske søgeordninger. Støtteordninger kan ikke printes ud - men skal udfyldes på skærmen. Det 
forhindrer mange i at forsøge. 
Der er ikke noget sammenligningsgrundlag. Man kommer til at investerer forkert. Tingene skal stilles op mod 
hinanden. Problem med yderområder hvor fjernvarme ikke kommer ud. Den enkelte har ikke kendskab til 
isolering osv. Er svært at vurdere den ene investering overfor den anden. 
Små kraftvarmeværker er i vækst. Et varmeværk syd for Nyk F med centralt solcelle anlæg er spændende. 

Bord 29   
Det er dyrere at køre i egen bil end med offentlig transport 
Bosætningspolitik: langs en hovedline gennem landet : København til Korsør 
Vil medføre afvikling af landområderne 
Afgiftssætningen på biler hindrer køb af hybrid og elbiler 
Offentlig transport tager for lang tid/er meget indviklet 

Bord 30   
Gå væk for kul, brug vores halm. Alle energiformer skal ind, solvarme, jordvarme. Bekymret for at vi bruger 
vores jord til at producere energi. Halm skal tilbage i jorden. Regionen skal lave en center, der står for 
forskning. Erhvervslivet skal tale mere sammen. Borgerne skal være med til at beslutte nogle af tingene. Det 
skal være dem der har forstand på det, som skal ind og se på det. Der skal laves nogle låneordninger. Sætte 
en højere beskatning på de varer som bliver lavet i andre lande, hvor de producere varer billigere, men de 
tænker ikke energi. 

Bord 31   
Man skal søge mod større regionale/kommunale virksomheder som laver el, fjernvarme,og brænder 
biobrændsel. Der skal fremstilles biobrændsel, det skal kunne svare sig at fremstille biobrændsel. 
"Tid er penge" tankegangen kan man rykke lidt ved. Det gælder i forbindelse med transport, hvor man vil 
hurtigt frem fordi tid er penge. Virksomhederne flytter fra landet til byen for eksempel er Rockwool flyttet fra 
landet til byen. 
København skal være metropol, lad hovedkvarteret være i metropolen - produktionen kan ligge udenfor. Bring 
virksomheden til arbejdskraften. 

Bord 32   
Plant et træ. Det er nytænkning. Det kan udbredes til mere.  
Skal vi samle os i byerne - bo på landet. 
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Satse på de muligheder vi har. Solfangere, vindmøller, jordvarme. Sats hele vejen rundt. 
Vi skal være flinke mod virksomhederne. Lave planer for, hvordan de skal spare.  
Skal ikke røre ved, hvor folk skal bo.  
Jeg havde ikke kørekort. Måtte gå efter jernbaner mm. Bryder mig ikke om idéen. Vi skal ikke lave ghettoer. 
Man skal have lov til at bosætte sig, hvor man vil. Arbejdspladserne skal rykkes ud. 
Lovgivningen gør, at vi ikke må starte virksomheder uden for industriområder.  
Er det billigere at have en virksomhed i provinsen/på landet. Ja, det er det.  
Hvorfor skal man være afhængig af transport. Når man bliver ældre, er det også vigtigt, at der er 
busforbindelser. Ældre mennesker bliver nød til at flytte til byen. 
Beboerforening kan ex. gå sammen om en vindmølle el. lign. Så man kan få billigere strøm. Det må man ikke. 
IKEA - køber vindmøller op, så deres CO2 regnskab går op. Det kan man måske fremme. 
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Afstemning og resultater 

Spørgsmål 11 

Produktion af el og varme udleder i dag allermest CO2,, der især kommer fra afbrænding af kul. Fremover får 
kommunerne endnu større indflydelse på, hvordan produktionen i disse energianlæg indrettes. Både større 
kollektive energianlæg, der producerer el og varme – såkaldte kraft-varmeværker. Mindre, lokale 
energianlæg. Og også anlæg i den enkelte husstand. 

Hvis regionen som geografisk område skal være i front i klimaindsatsen i forbindelse med vores 
energiforsyning af el og varme, hvor synes du så især at der skal gøres en indsats? 
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Spørgsmål 12 
Virksomhederne i produktionserhverv står for knap en fjerdedel af vores energiforbrug. Samtidig er de også 
med til at bestemme over andres energiforbrug, fx hos leverandører og forbrugere. Virksomheders 
konkurrenceevne er noget der bliver talt meget om. 

Nogle siger a): At for skrappe klima-krav til danske virksomheder vil stille dem dårligere i forhold til 
virksomheder i andre lande.  

Andre siger det stik modsatte b): Nemlig at hvis danske virksomheder er på forkant med klima-hensyn, så får 
de et forspring, der vil kunne styrke deres konkurrenceevne.  

Hvad skal man mene...hvad mener du? 
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Spørgsmål 13 
At samle flere mennesker i byerne – også kaldet byfortætning – gør det lettere og billigere at forsyne dem 
med varme og el. Hvis der samtidig er god kollektiv transport, fx en togstation, kan det tilskynde bilister til at 
bruge tog og bus fx til job, og derved reducere CO2 udslip.  

Region Sjælland har sammen med regionens kommuner undersøgt hvordan byvæksten fremover kan samles 
i de større stationsbyer.  

Det handler altså om en anderledes måde at bidrage til at nå klimamålene på, nemlig ved at fremme at 
borgerne bosætter sig i særlige byområder.

Hvordan opfatter du byudvikling som redskab i en kl imaindsats? 
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Opgaven:  
Bordets forslag og idéer til handling og løsninger, der vil styrke indsatsen for klima og bæredygtig udvikling i 
Region Sjælland fremover = Dét borgerne vil anbefale politikerne at gøre. 

Forløb

• Introduktion ved Topmødeguiden 
• Dialog ved bordene 
• Konklusion  
• Bordets anbefalinger noteres på papir og på pc og ophænges 

Bordenes forslag og idéer til handling og løsninger

Bord 1   
Løsning: Politik for vedvarende energi og energibesparelser   
lave en vedvarende energipolitik der udmønter sig i vedvarende energi og energibesparelser system bl.a. 
gennem klimakommissionens anbefalinger . Energisystemet skal bestå af kraftvarmeværket, vindenergi, vand 
fra undergrunden suppleret med biomasse. Spildvarmen fra kraftvarmeværkerne skal bruges i fjernvarmen, el 
skal bruges til at drive varmepumper i landområdet, desuden anvendes sol mv. Energibesparelser i bygninger 
skal også indgå 

Begrundelser:  
Det er noget vi kan tage fat på hurtigt 
Der er knappe ressourcer 
Det er nødvendigt for at blive foregangs-region 
begrænse CO2 udslippet 
global opvarmning 

Løsning: Klimaudfordringen som borgerinvolverende tema   
klimaudfordringen skal gøres til et borgervendt tema bl.a. ved oplysning, f.eks. kampagner der fortæller om 
energiforsyningen om 20 år. Faglig uvildig rådgivning for både borgere og virksomheder 

Begrundelser:  
Kun gennem involvering kan skabes forandring 
Der er behov for større bevidsthed om klimaspørgsmålet og løsninger 

Bord 2   
Løsning: Pluk de lavest hængende frugter   
Pluk de lavest hængende frugter. Start med at løse det hvor man straks ser resultater. 

Begrundelser:  
Det er motiverende for borgerne. 
Der er økonomi i det her og nu. 
Det gælder om at komme i gang med CO2-reduktion nu. 

4. DEBATRUNDE: Borgernes egne bud: Hvad er løsninger ne på 
udfordringerne? 
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Løsning: Miljø- og CO 2-neutrale krav ifm. licitation til offentligt bygge ri   
Miljø- og CO2-neutrale krav ifm. licitation til offentligt byggeri. 

Begrundelser:  
For vore børns fremtid. 
Der er god økonomi i det på længere sigt. 
Miljøkrav skal gå forud for økonomiske hensyn. 

Bord 3   
Løsning: Erhvervsudvikling med miljø/energifremmende virksom heder   
Der skal skabes rum for erhverv, der har fokus på energibesparende teknologier. 

Begrundelser:  
Der skabes arbejdspladser fra lokalsamfundet - man undgår pendling. Arbejdskraften skal uddannes indenfor 
cleantech området, for at tilgodese nye virksomheder indenfor sektoren i regionen. 
Branding af regionen - fokus på klima. 
Der samles viden i regionen. 

Løsning: Tilskud til/begunstigelse af energivenligt byggeri/ renovering   
Begunstige eller yde tilskud til energi/klimavenligt byggeri, herunder renovering. 

Begrundelser:  
Nedbringe CO2 udslippet. 
Hurtig effekt. 
Viden og beskæftigelse til virksomheder og håndværkere i regionen. 

Bord 4   
Løsning: Find de hurtige håndtag   
Der skal mere viden og information til, hvis vi skal ændre vores adfærd. F.eks. indenfor energiforbrug på 
fødevarer. Der skal mere videndeling og markedsføring til, så vi kan lære noget af hinanden. Vi skal være lidt 
ligesom Samsø. 

Begrundelser:  
Det kan gøre, at borgerne får en mere fornuftig adfærd. 
Man kan få noget på gårdbutikkerne, som gør, at vi også handler lokalt. Det gør os mere selvforsynende. 
Vi kan ride med på finanskrisen, hvor folk kan begynde at tænke igen i stedet for at forbruge. 

Løsning: Lav en langsigtet national strategi   
Bring de gode hjerter og hjerner sammen. 

Begrundelser:  
Måske findes der nogle, som har den viden, der skal til for at tingene sker. Bringer man folk sammen, kan der 
skabes ny synergi. 
Have et fælles mål at arbejde efter. 

Bord 5   
Løsning: Klima på skoleskemaet   
Indføre klimaundervisning i folkeskolen samt i ungdomsuddannelserne 

Begrundelser:  
Det skal komme naturligt 
Børn har en opdragende effekt på voksne 

Løsning: Krav om mere vind- og solenergi   
Der skal stilles krav om flere vindmølleparker 
Solenergi bør forefindes i alle boliger. 
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Begrundelser:  
Politikerne skal gå foran med forandringer og være gode eksempler for befolkningen med energivenlige love. 
Politikerne skal gå foran med Rollemodeller/rolleprojekter bl.a. i offentlige bygninger 

Bord 6   
Løsning: Indsats i forhold til virksomheder   
Der stilles lovkrav til virksomheder om energirigtige løsninger. Miljøkonsulenter tilbydes til virksomheder. Der 
skal tiltrækkes virksomheder indenfor clean tech i regionen, der desuden kan skabe mere vækst. Mere 
offentligt-privat samarbejde, f.eks. om fjernvarme.Lånepulje til favorabel rente. Staten skal ikke nødvendigvis 
være med inde over. Der skal gribes ind tidligt i byggeprocessen når der planlægges nye boligområder, så 
der f.eks. allerede tænkes energirigtige løsninger ind, når man skal finde ud af, hvordan boligerne skal vende 
i et boligområde i forhold til energiløsninger. Tilskudsordninger og fradragsordninger er en løsning, men de 
skal være afhængige af påvist effekt. 

Begrundelser:  
Virksomhederne får et incitament til at handle og nye virksomheder kommer til. 

Løsning: Synlighed   
Der oprettes klimaambassadører, der kan fortælle om regionens initiativer på energiområdet. 
Mere fokus på synlige resultater i det hele taget. 

Begrundelser:  
Der er ikke så stor opmærksomhed, det kræver holdningsændring, og det vil kunne skabe mere bevidsthed 
hos borgere og virksomheder. 

Bord 7   
Løsning: Sats på vedvarende energi   
Ved at præge afgiftssystemet, så energirigtige løsninger fremmes. Regionen skal påvirke i den retning. Mere 
fleksibilitet i budgetfordelingen i kommune og region, så begrænsninger i fx investeringer fjernes. 

Begrundelser:  
De fossile brændstoffer udleder CO2

Kan produceres lokalt 
Fremtidssikring. 

Løsning: Information og oplysning   
Til alle borgere, ned i børnehaven, inkl forskning. Så borgeren ved, hvad de energirigtige løsninger er. 

Begrundelser:  
Forudsætning for en holdningsændring. 
Forebyggelse er bedre og billigere end brandslukning. 
Det offentlige skal foregå som et godt eksempel og inspirere andre. 

Bord 8   
Løsning: Information og oplysning   
Mere information og ad mange kanaler. Mange målrettede initiativer; kampagner og borgermøder for 
eksempel. Vigtigt med et samspil mellem det offentlige, private og virksomheder. 

Begrundelser:  
Der er brug for mere viden, hvad er op og ned i klimasnakken, hvad virker og hvad koster det? 
Der er forskelle fra bolig til bolig og fra land til by - derfor skal informationen være målrettet og effektiv 
information krydret med råd og redskaber. Regionen kan med fordel sætte rammer for samvær "facilitere 
proces", hvor virksomheder og det offentlige mødes og diskuterer løsninger og finder ud af, hvem der skal 
udføre dem. Der kan med fordel synliggøres de initiativer, der ikke gør det dyrere at omlægge sin 
husholdning. Region og kommune skal gå foran og være CO2 neutrale - det kan virke som eksemplets magt 
og inspiratorer. I CO2 regnskab for produkter, skal levetid fremgå. 
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Løsning: Offentlige myndigheder skal være CO 2 neutrale i 2020   
Som eksemplets magt skal alle offentlige myndigheder gå foran og være CO2 neutrale i 2020. Hovedsygehus 
skal bygges energivenligt. 

Begrundelser:  
Der skal stilles krav til dem, det offentlige køber ydelser af for eksempel trafikselskaber. 
Ved at sætte krav til sig selv, skaber det forbedringer generelt i samfundet og producenter retter ind. 
Forskningen går hen hvor der er efterspørgsel, penge og interesse. Netop derfor skal det offentlige gå foran. 

Bord 9   
Løsning: Gør det attraktivt at købe og benytte elbiler   
Udskifte bilparken f.eks. ved at fjerne afgiften fra elbiler. 

Begrundelser:  
Reducere CO2 - en af de største forureningskilder 
På sigt vil vi få energikilder, der giver os el på en fornuftig (CO2 neutral)måde - elbiler kan være med til at 
skubbe på udviklingen. 
Gode erhvervsmuligheder i nye teknologier, som f.eks. elbiler. 

Løsning: Tænketank 
Tænketank hvor f.eks. CO2 neutrale løsninger samles og kommunikeres fra, f.eks. ved konkret hjælp til den 
enkelte borger - individuel rådgivning til individuelle løsninger. 

Begrundelser:  
Det viser sig, at folk vil gå længere end man tror - folk har lyst til at gøre noget. 
Giver den enkelte borger mulighed for at tage ansvar for eget liv. 
Man kan udvikle både oppefra og nedefra på en gang.

Bord 10   
Løsning: Regionens indsats skal være synlig   
Offentlige myndigheder skal tage en mere aktiv rolle i fht. borgernes idéer og ønsker. 
Politikerne bør gennemgå alt materialet der er kommet frem i dag - Regionen skal være forbillede - husk at 
informere om det. Det er vigtigt at involvere borgerne - hjælpe borgerne til at vælge energirigtigt. Holde 
regionen fast på resultatet - oplys hvordan og hvornår og hvornår målene er nået!!! Regionen bør være en 
spydspids - fx ved at støtte tiltag. Drop momsen på vedvarende energi. Understøtte de 
klimaudviklingsprojekter, der popper op hos borgerne - konkurrence om den bedste idé 

Begrundelser:  
Der kommer mange gode idéer fra borgere og idémagere. 
Det skal være nemt at få hjælp - for vi er mange der gerne vil vælge energirigtig. Det skal være en fordel at 
omlægge til energivenlige systemer. 
Hvis regionen gør noget, så vil borgerne også være med 

Løsning: Udvikling af nye teknologier   
Udvikling af ny teknologi: 
Affaldsgenvinding 
Møller i nedløbsrør 
Bølgekraft 
Klimaprodukter af høj kvalitet 
Skabe produkter af affaldsprodukter fra industrien 

Begrundelser:  
Vi skal finde nye måder at gøre det på 

Løsning:Offentlig (uvildig) rådgivning, når borgerne ønsker  at omlægge til energivenlige systemer . 
  
Begrundelser: 
Neutralitet 



Region Sjælland: Borgertopmøde om klima  -  side 87

Det gør det nemmere at omlægge – fjerner barrierer 
Mulighed for at sikre viden, erfaring og opfange hvad der rører sig. 

Bord 11   
Løsning: Fremme kollektiv trafik   
Flere og bedre tog og busser, bedre parkeringsforhold, internetadgang så man kan arbejde i togene. 

Begrundelser:  
Mere kollektiv trafik for at nedbringe mængden af CO2 udslip. 
Busser og tog skal køre på alternative, CO2 venlige drivmidler 
Mindre tidsspilde ved kortere transporttid 

Løsning: Erhvervsfremmepolitik   
understøtte virksomheder, som udvikler vedvarende eller CO2/energibesparende løsninger 

Begrundelser:  
Forbedring af virksomhedernes konkurrenceevne 
Bæredygtig erhvervsudvikling 
Klimaforbedring 

Bord 12   
Løsning: Dialog og information   
Skab adfærdsændringer hos borgerne via information og dialog. Brug også økonomisk motivation. Og lav en 
"bæredygtighedspris" som belønner og fremhæver særlige og inspirerende bæredygtige tiltag hos borgere.

Begrundelser:  
Vi er vanemennesker - derfor vigtigt at nogen råber os op med information og dialog 

Løsning: Energi - selvforsynende med CO 2 neutral energi   
Region Sjælland er selvforsynende med CO2-neutral energi i 2012. 

Begrundelser:  
Uafhængighed af fossile brændstoffer. 
Forsyningssikkerhed 
Selvstændighed 

Bord 13   
Løsning: Grøn Region   

Begrundelser:  
Netværk til uddannelse - forskning - øvrige industrier, rådgivning, økonomisk støtte 
Klimakrav til leverandørerne 
Grøn branding 

Bord 14   
Løsning: Regionalt dækkende fjernvarmenet   
Region Sjælland skal medvirke til skabe et regionalt dækkende fjernvarmenet for alle bysamfund, hvor også 
overskudsvarme kan transporteres rundt til forbrugerne og udnyttes. 

Begrundelser:  
Den største effekt for en begrænset indsats. 
Det giver mulighed for at udnytte overskudsvarme fra industrien 
Vi ville kunne komme væk fra pladsen som en af de mest CO2-forbrugende nationer. 

Løsning: Etablering af borgernes klimakontor   
Borgernes klimakontor, der arbejder med information og rådgivning til borgerne. 
- Informationskampagne 
- Mulighed for at sende klimarådgivere ud til private 
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- Tilbud (ESCO-ordning for private), attraktive låneordninger til etablering af fx solvarmeanlæg, solceller, 
varmepumper, jordvarme, som vindmøller mv. hvor der afdrages via besparelsen 
- Finansiering via energi-selskaberne 

Begrundelser:  
Man giver den enkelte borger incitament til aktivt at ændre adfærd og holdninger 
Gør det mere håndgribeligt at kunne gøre en indsats. 
Det er muligt for enhver borger at gøre en forskel.

Bord 15   
Løsning: Klimarigtige beslutninger  
Tænke grønt på tværs af politiske partier 

Begrundelser:  
For at få gode klimarigtige beslutninger 

Løsning: Forskning   
Forskning i anlæg og oplagring af vedvarende energi. Region Sjælland skal støtte forskning her i regionen 

Bord 16   
Løsning: Kollektiv transport   
Den kollektive trafik skal styrkes og brændstofforbruget ændres til ikke-fossile brændstoffer. Tog til tiden, 
plads nok i toget, attraktive forhold. Fokus på brændstof og brændstofforbruget. Bus og tog bør køre energi 
og miljørigtigt. Mindske CO2 udslippet og gå over til vedvarende løsninger. 
Politikerne skal tage os alvorligt. De skal ikke grine ad os efterfølgende! 

Begrundelser:  
Reducere CO2-udslip  
fremme alternative energiformer 
miljøbevidsthed 

Løsning: Bygninger 
Det skal være attraktivt at renovere de gamle bygninger. 
Forbyde de gamle køleskabe. Gadebelysning fra solceller 
Massiv information om hvad husholdninger kan gøre. Økonomisk tilskud til energiforbedringer. 
Politikerne skal stille krav til leverandører til kommuner, hospitaler, skoler og så videre. At det skal være 
økologisk, energirigtigt, med klimahensyn. Fremme energivenlige boliger.  

Bord 17   
Løsning: Handling - ikke kun snak   
Omsætte viden til handling. 

Begrundelser:  
Fordi der er en række problemer der skal løses nu. 
Alternative energiformer, der kan bruges allerede nu. Udbrede denne viden. 
Forskning og brug af eksperter. 

Løsning: Investér i fremtiden   
Brug de penge, der skal til på det. 

Begrundelser:  
Ellers kommer det ikke i gang. 
Det er nødvendigt for de kommende generationer. 
Det er en god forretning, der kan trække os ud af krisen. 

Løsning: Begræns den klimabelastende transport   
Begræns den klimabelastende transport. 
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Begrundelser:  
Logistik kan udnyttes bedre. 
Luftforureningen i byerne vil blive bedre. Store miljømæssige fordele. Bedre bymiljøet, mindre støj. 
Det er sund fornuft. 

Bord 18   
Løsning: Boliger 
Grønne ejendomsskatter efter forbrug af CO2

Obligatoriske ejendomssyn 
Reguleres efter CO2

Begrundelser:  
Det vil påvirke befolkningen generelt 
Stor beskæftigelseseffekt 
Mindsker CO2-udledning 

Løsning: El-biler i det offentlige   
Test, afprøvning, synliggørelse 

Begrundelser:  
Skaber synlighed - el-biler er godt 
som demonstrationsområde - skabe beskæftigelse 

Bord 19   
Løsning: Det skal gøres mere enkelt at lave energiforbedrend e indsats for både borgere og 
virksomheder.   

Begrundelse: 
Lovgivningen skal støtte miljørigtige initiativer 
Hjælp til at finde finansieringskilder, EU-midler, statsgaranterede lån. 
Borgere og virksomheder skal belønnes for miljørigtig tænkning.  

Løsning: At gøre det nemt at være pendler, stationsparkering  og busser i nødspor. Udbygning af 
tværgående trafik 

Begrundelser:  
At flere benytter offentligt transport 
Mindre energiforbrug 
At flytte borgere fra bil til offentlig transport 

Bord 20   
Løsning: Oplysning   
Der skal mere oplysning til! Forbedre folks adgang til oplysninger. 

Begrundelser:  
Mand til mand oplysning. Man skal ud i folks hjem og hjælpe folk. Lave direkte involvering. 
Hvordan får man information til at komme ud til folk så de ændrer adfærd. Ind igennem fjernsynet, god effekt 
med at vise hvad der sker når man sparer. Oplysning og dialog og direkte borgerinddragelse. konkurrence 
mellem byområder. Direkte kontakt er med til at ændre adfærd: Børn har stor effekt på adfærdsændringer. 
Hvordan fik vi rygerne til at holde op, kan man lære af det? 

Løsning: Omlægning af energisystemerne   
Det der skal til er at fossile brændstoffer skal ud og ind med vedvarende energi. 
Politikerne skal påvirke til at omstille til vedvarende energi hurtigere. 
Smarte løsninger, med f.eks. brug af el på en smart måde om natten eller når strømmen er billigt. 

Begrundelser:  
det kan påvirke CO2 regnskabet på længere sigt 
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analog til ryge loven, det har en hurtig og stor effekt. 

Bord 21   
Løsning: Infrastruktur  

Begrundelser:  
Lastbiler væk fra vejene 
Gør det muligt for borgerne at bruge mere kollektiv transport. 
Helhedstænkning infrastruktur/byudvikling / hospitaler 

Løsning: Oplysninger  

Begrundelser:  
Påvirke borgere til bedre adfærd. 
Mulige løsninger vises. 
Fælles ansvar. 

Bord 22   
Løsning: Region Sjælland som et stort klimaeksperimentarium

Begrundelser:  
Gør geografien til udstillings- og uddannelsesområde. 
Visualisering fremmer rigtig adfærd. 
Borgerinvolvering: Regionen på C02-skrump. 

Løsning: Landbruget 
Landbrugsstøtten omlægges til miljøstøtte i hele EU. 

Begrundelser:  
Forbrugerne kommer til at betale den reelle produktionspris. 
Miljøstøtten skal fremme C02 reduktion 

Løsning: Indgå i global vidensdeling på klimaområdet . 

Begrundelse: 
Undgå at opfinde den dybe tallerken 2 gange. 

Bord 23   
Løsning: Fælles mindset for klimaindsatsen   
Fælles politisk indsats på tværs af partier 

Begrundelser:  
For vigtigt til at vores indsats er uafhængig af partipolitik og valgperioder 
Politikerne skal gå foran. Det er deres mindset som er styrende for den samlede indsats. Den største 
barrierer er politikerne 
Nemmere at markedsføre indsatsen. At aktiviteten er autentisk i forhold til det individuelle 

Løsning: Energisystemer 
Indførelse af bæredygtige energisystemer 

Begrundelser:  
Hvis vi ikke har et effektivt bæredygtigt energisystem, så når vi ikke resultaterne på transportområdet og 
andre områder som hører inden for klimaindsatsen. 
Hvis vi ikke har det vil vi få mere CO2. Det skal være nemmere for borgere at bidrage til opbygning af det 
effektive energisystem. 
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Bord 24   
Løsning: Bygninger 
Bygninger/Energiforbedringer 

Begrundelser:  
Håndterbar/nærværende 
Stor volumen 
Besparelser/arbejdspladser 

Løsning: Transport 
Transport/togspor på motorvejen 

Begrundelser:  
Kortlægning af "borgernes trækruter", kørselsbehov 
Tidsbesparende 
Kollektiv trafik skal være tiltrækkende. 

Bord 25   
Løsning: Ret til investering i klimatiltag   
Politikerne må ikke begrænse den enkeltes klimatiltag 

Begrundelser:  
Hindre nytænkning 
Det er økonomisk billigere 
lysten driver værket 

Løsning: Øget uddannelse   
Øge uddannelse indenfor klimabevidsthed 
Begrundelser:  
Fremtidssikring 
Flere kan komme med input 
Bedre harmoni mellem natur og menneske 

Bord 25  
Løsning: Genbrug af regnvand   
Gøre det lettere at genbruge regnvand 

Begrundelser:  
Spare på grundvandet 
Billigere end rent vand 
Bør fritages for vandafgift 

Løsning: Love og regler for klimaforbedringer   
Skab standarder, love og regler for klimaforbedringer i f.eks. byggeri 

Begrundelser:  
Flere investorer vil være interesseret, hvilket vil tilføre mere kapital. Investeringssikkerhed 
Forbedre konkurrencefordelen 
Nemmere for byggefirmaer og private at starte klimavenligt byggeri 

Løsning: Øg uddannelse inden for klimabevidsthed

Begrundelser: 
Fremtidssikring 
Flere kan komme med input 
bedre harmoni mellem natur og menneske 

Løsning: Politikerne må ikke begrænse den enkeltes klimatilt ag
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Begrundelser: 
Hindre nytænkning 
Det er økonomisk billigere 
Lysten driver værket 

Bord 26   
Løsning: Regionen som testområde med videnscenter - innovati on/udvikling og forskning + 
fusionsenergi  . For at skabe arbejdspladser i regionen skal der bl.a. etableres testområder i regionen samt 
laves et fusionsenergi anlæg. 

Begrundelser:  
Arbejdspladser i regionen. 
Mindsker transporten og forurening. 
Oplysning og udnyttelse af teknologi og energi 

Løsning: Vidensudnyttelse ifm. eksisterende bygninger samt n ybyggeri - solvarme m.v.   
Fremover skal der udnyttes bæredygtige materiale til om- og nybygninger. 

Begrundelser:  
Det virker og kan måles fra i morgen - fremadrettet. 
Region/kommuner går foran og skaber et forbillede. 
Mindre affald og rest produkter. 

Bord 27   
Løsning: Transport - mere forskning i vedvarende energikilde r

Begrundelser:  
Biomasse - regionen er et landbrugsområde. 
Forskning og optimering af biogasanlæg. 
Olien slipper op. Der bliver mangel på fossile brændstoffer 
Vi kan bruge knowhow som eksportvare og som et godt eksempel til efterfølgelse i andre regioner 

Løsning: Optimering af energi   
Intelligent energiforbrug 

Begrundelser:  
Udnytte vedvarende energikilder mere optimalt og styrke innovationen på området. 
Udvikling af knowhow til eksport som giver flere lokale arbejdspladser 
Her og nu-løsning. Det er noget der kan sættes i gang med det samme. 

Bord 28   
Løsning: Kommunale og regionale initiativer   
Regional lånegaranti til private energirenoveringer
Kommunale energiinvesteringer i egne bygninger 
Regionale og kommunale el-biler til bl.a. post og hjemmepleje 

Begrundelser:  
En regional lånegaranti skal fungere som ESCO-modellen 
Energiinvesteringer i offentlige bygninger stiler krav om udvikling hos håndværkere 
Kommunale og regionale el-biler vil være foregangsmodeller for borgerne 
Begrundelser:  

Bord 29   
Løsning: Klima med i alle politiske beslutninger i Regionen og i Kommunerne   
Alle beslutninger om projekter, byggerier, ombygninger osv. skal klima-vurderes. 
Negativ klimapåvirkning kan medføre ændringer i besluttede aktiviteter 
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Begrundelser:  
Regionen er en meget stor arbejdsplads. Derfor er det vigtigt at man overvejer miljøpåvirkningen. 
Fremgangsmåden skal sikre, at beslutningerne er gennemtænkte, så fejl undgås. 
Regionen fremstår som foregangsvirksomhed på miljøområdet 

Løsning: Store jordvarmeanlæg (Faxe Kalkbrud) (m.fl.)   
Faxe Kalkbrud lukker om kort tid. Forslaget går på at udnytte eksisterende muligheder. Det vurderes, at 
anlægget kan forsyne hele byen (måske mere) 

Begrundelser:  
Udnytte eksisterende muligheder 

Løsning: Effektiv og billig offentlig transport , Etablering af en klimainvesteringsfond som kan finansiere 
miljøtiltag og Vindmølleparker langs motorvejene (der er i forvejen støj) 

Begrundelser: 
Færre private biler 
Fonden kunne finansiere nye tiltag 

Bord 30   
Løsning: Lav et klimavæksthus   
Borgerne skal have mere information om, hvad der vil ske, når vores varmekilder er opbrugt. Der skal laves 
lovgivning. Skal være mere klimaansvarlig. Genbrug skal der satset mere på, ved alt. Der skal ikke altid 
produceres nyt. Skal have lov at tage tingene fra genbrugspladserne. Der skal laves mindre produktion. Flere 
informationsmøder for borgerne, så det kan forstås for den enkelte. Er bekymret for byudvikling. Vi kan ikke 
alle sammen være inde i byen. Affolker landområderne. Hvor er nærhedsprincippet. Tænke tingene der hvor 
de er - nærhedsprincippet. Udkants Danmark skal vi væk fra. Gratis rådgivning center. Skal have mere liv i 
vores landsbyer. Anskaffe små biler. Mere vegetabilsk kost skal der set på. Genbrugscentral skal der 
oprettes. Ting der kan bruges skal ikke bare smides ud. Dialog vedr. forskning, teknologi. Flere stormøder om 
klima. Flere tilskudsordninger vedr. klimaordninger. Langtidsplanlægning. Havmiljøet skal der også ses på. 
Inddrage borger som har viden om, hvordan det skal løses. Skal være mere nærværende. Indføre telebus i 
landområder. 

Begrundelser:  
For at give oplysning udvide dialog med forskning og skabe bevidstgørelse 
For at give mulighed for uvildig rådgivning i let tilgængelig form. 
For at skabe opmærksomhed gennem event og f.eks. undervisningsmateriale 

Løsning: Sætte fokus på fødevareproduktion  
Skal have gode ideer på hvordan man kan lave mad uden kød. 

Begrundelser:  
Mindre overforbrug 

Bord 31   
Løsning: Transport, infrastruktur og kollektiv trafik   
Energineutrale løsninger. Fremstille lige så meget energi som transporten bruger. 
Gratis offentlig transport. Elbil til motorvejen - fælles bus uden stop før den når endestationen. Bussen kan 
køre på bioethanol. Tænk også i havne godstransport på havet. Reduktion af lastbiltransport. Der skal komme 
konkrete resultater ud af dagen i dag, der skal holdes fast og resultaterne skal være synlige. 

Begrundelser:  
Hold fast i det aftalte, de skal gennemføres 

Løsning: Vedvarende energi og varmekraft   
Fremtidssikring, bølgekraft er gratis når det først er lavet. 
Uvildig konsulenttjeneste, hvor man kan spørge en neutral instans, der rådgiver. 
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Energineutrale huse og byer, og huse der producere overskud af energi. 
Alt nybyggeri skal være energineutralt. 

Begrundelse: 
Fremtidssikring 

Bord 32  
Løsning: Et vidensdelings-sekretariat   
En koordinerende funktion. Sekretariatet skal have viden om, hvor den viden, ex. kommunerne efterspørger, 
kan findes. Regionen skal opfattes som en slags konsulenter, der koordinerer viden. 

Begrundelser:  
Vidensdeling. Udnytte den viden, der eksisterer. Det skal gøre det lettere for kommunerne at komme i gang. 
Ensartet - alle skal ikke opfinde den dybe tallerken en gang til. 
Sekretariatet kunne også drive en side på internettet om udveksling af affaldsprodukter. Forbilledet er 
Symbiosen i Kalundborg. 

Løsning: Det offentlige skal gå foran   
Hvor skal de gå foran: transport, egne bygninger, forbrug, herunder gadebelysning, spare strøm. 
Nulenergi Sygehus - supersygehuset i Køge. Det offentlige skal tænke sig om. 

Begrundelser:  
Skal selv være et godt eksempel for at få borgerne til at gøre det samme. 
Det er mange offentlige ansatte. Hvis de lærer det, kan de private borgere måske lære af det. 
Hvis vi kan gøre det - kan I også. Der skal synlighed omkring det, for at det lykkedes. 
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 Afstemning: Top 10 – de allervigtigste udfordringe r 

Afstemning om de i alt 32 udfordringer, som borgerne ved hvert bord selv har formuleret og vurderet som 1. 
prioritet at gøre noget ved. Det bord der har formuleret udfordringen er angivet i parentes. 
Top 10-afstemningen forløb over to runder, hvor runde to handlede om at rangordne de 10 udfordringer, der 
havde fået flest stemmer. 
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TOP 10 – de allervigtigste udfordringer  
 

Borgernes bud: De vigtigste udfordringer at få tacklet ift. klima og bæredygtig udvikling 
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”Iøvrigt mener jeg...” - postkort  

▪ Vedr. spørgsmål 4: Punkt 1 og 4 bør ikke skilles ad. Regionen skal være foregangseksempel for at kunne 
motivere erhvervslivet og private borgere. 

▪ 4. debatrunde - løsninger :1) Omlægge nu til vedvarende energi - fordi reducere CO2 + sikker forsyning. 
2) Oprette lokal rådgivning til borgeren om klima + miljøforbedrende muligheder - fordi husstanden så kan 
finde egne løsninger. 3) Regional kampagne med oplysning om regionens CO2-forbrug + lokale initiativer 
til at nedbringe/erstatte. 

▪ Forslag: Tilbyd regionen som testområde for klimavenligere idéer. Ex. De store bilfirmaer kunne prøve 
små el-busser over tid - de kan få en rute hver. Med MANGE afgange, så busser bliver et reelt alternativ til 
bilen. Vejbelægning kan testes i forhold til nye cykelstier. 

▪ 4. debatrunde - løsninger: Få gang i nogen havvindmøller. Køb Vestas gamle fabrik og byg selv!!! 
Oplysning skal starte i 1. klasse i skolerne. 

▪ 4. debatrunde: Oplysning om den enkeltes muligheder. Etablering og udstilling af projekter (biogas, 
ethanol osv.) Feedback til borgerne ang. udledning. Konkurrencer om bedste forslag. 

▪ Jeg synes I skal samle en vidensbank hvor alle tiltag (og bagvedliggende viden/beslutningsgrundlag) 
som foregår i regionen præsenteres, følges og forklares. Denne er netbaseret og opdateres løbende. 

▪ Kære politikere. Det nytter ikke noget at prioritere udfordringerne. Der skal tænkes i helhedsløsninger. 
Energi – landbrug – bygninger – transport – har brug for indbyrdes kompatible løsninger. 

▪ Foreslår momsfritagelse ved overgang til vedvarende energi. 

▪ Statsgaranterede lån er da en fantastisk idé. Suppleret med viden om hvad der er bedst for mig og min 
husstand at gøre – så jeg ved hvad jeg skal investere i. 

▪ Lav en energi/klima julekalender i TV med to minutters indslag hver aften i nyhederne om dagens 
sparetips/energiråd – nogle simple to do’s som alle kan anvende synliggør effekt/betydning – ”hvis vi alle 
gør det her hver dag”!!! + hvad svarer besparelsen til.  

▪ Prøv at udvikle den enkelte borgers personlige ”CO2ID” - det vil skabe et mere nærværende forhold til 
den enkelte, der så kan spare på sit personlige CO2ID. 

”Iøvrigt mener jeg...” 
Et personligt budskab, kommentar, idé, overvejelse, vision eller andet – udfyldt individuelt af deltagere 
som en mulighed på borgertopmødet. I nogle af topmødets afstemninger blev der opfordret til at bruge 
postkort til alternative svar. 

Det fortrykte postkort  er stilet til politikerne i Regionsrådet i Region Sjælland og postet i den særlige 
postkasse på topmødet. 

Ialt er der indsendt 87 postkort på borgertopmødet.
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▪ At der i Regionen bør udvises nysgerrighed overfor alternative bygge- og opvarmningsformer; f.eks. 
Friland- og alternative miljøer. 

▪ Der er et kæmpe potentiale i renovering af ventilationssystemer. Der findes i dag leverandører, som kan 
levere anlæg med meget høje energivirkningsgrader. Se f.eks. Novenco Zerax (op til 91% elvirknings-
grad). Et hospital med renovering af anlæg har givet besparelser på mere end 1 mio. DKK/år i rent 
elforbrug, altså tilbagebetaling og reduktion i energiforbrug. 

▪ Biomasse er godt, men stjæl ikke u-landenes mad! Dansk landbrug kan sagtens supplere med deres 
restprodukt. 
Vi må som et samlet samfund kunne finde en løsning uden folk bliver tabt på gulvet – ingen byfortætning. 
Al oplysning i let forståeligt sprog. 
Undgå populisme og socialporno, klare kolde facts. Gør den enkelte borger interesseret! 
Færre tal, hvor meget vi skal reducere er ikke så vigtigt, det handler om at reducere. 

▪ Et uvildigt oplysningsorgan, som kan hjælpe borgerne med at træffe de rette beslutninger i forhold til 
energibesparende foranstaltninger i boligerne. 

▪ Animalsk produktion er meget belastende – ved at omlægge til mere vegetativ produktion vil CO2

reduceres. Sidegevinst: Da vi sagtens kan udskifte en stor del af vores kødforbrug med vegetabilske 
produkter/specialprodukter, mindre animalsk kød = højere sundhed og færre livsstilssygdomme. 

▪ Erstatning af brændstof i skibe/færger med andet, evt. brint eller andet. 

▪ At man bør etablere en strømturbine i bunden af Øresund (i den dybe sejlrende), da der jo næsten altid 
her er meget strøm. 

▪ I vores gruppe har vi snakket meget om kost- og fødevareproduktion 
som en klimaproblematik. Fokus på den animalske produktion som 
skal formindskes. Fokus på mere vegetabilsk kost – nedsæt forbruget 
af animalske fødevarer. 

▪ Der skal meget mere information om CO2-syndere, konsekvenser og 
hvad vi kan gøre, ud til befolkningen via medierne, især gentagne 
spots i tv-reklamer. Ikke i tv-programmer, som fravælges. 

▪ Sikre cykelveje. Cykelstier adskilt fra kørebanen.

▪ Jeg var for nogle år siden med til at evaluere et ”køkkenbords” samtale-projekt som Vordingborg 
Kommune lavede ift. at forbedre vandmiljøet langs en af åerne i området: En person fra Vordingborg 
Kommune + en landbrugskonsulent tog ud til hver af de gårde langs åen, som var interesserede i at få 
besøg. Sammen med landmanden gennemgik de hvilke tiltag, der kunne gennemføres på gården ift. at 
nedsætte udvaskning af næringsstoffer til åen. Resultatet var meget positivt. Næsten alle de berørte gårde 
lavede forandringer. Jeg synes samme idé kunne bruges i Region Sjælland på miljøområdet. Vi er mange 
arbejdsløse som kunne gennemføre projektet f.eks. med tilskud. Jeg er selv cand.comm.! 

▪ At borgerne opfordres til at spise meget, meget mindre kød, og at det er mere fordelagtigt for 
landmændene at producere vegetabilske fødevarer til mennesker i stedet for til dyr, som oven i købet lever 
under unaturlige (indendørs), misrøgtende og sygdomsfremkaldende forhold, som vi burde skamme os 
over. Og som producerer styrtende mængder CO2. Det kan efter min mening ikke retfærdiggøres af gylle 
omdannes til ethanol. 

▪ Borgergrupper til videreudvikling lokalt. Tættere kontakt mellem politikere og borgergrupper. 

▪ Kollektiv trafik udbygges med motorvejsbusser – 5 minutters interval – og parkeringspladser ved 
afkørslerne – elbil til motorvejen �motorvejsbus � s-tog/bus/cykel. 
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▪ Hvad nytter det i fremtiden at diskutere skatter, pension, S.U., sundhed m.v. hvis vi knap kan være i 
vores fysiske omgivelser, grundet naturens reaktioner på klimaforandringer. For ej at nævne det 
kæmpeproblem at der kommer med klimaflygtninge, som et land som Danmark højst sandsynligt kommer 
til at mærke til. Vi er nødt til at tage flere beslutninger med klima i fokus i vores nuværende situation. 

▪ Vældig hyggeligt med gymnastik, men til dels fjollet, da der hele tiden undervejs mødet er blevet gjort 
opmærksom på at vi ikke havde meget tid. Tidseffektivitet! Det må trods alt være vigtigere at vi får talt 
færdigt fremfor at vi hopper rundt, på trods af hyggeligheden. 

▪ Der er behov for bedre muligheder for genbrug af plastik, metal m.v. P.t. bruger det for meget energi at 
rense en del husholdningsplastik for så at kunne genbruge det. Alt, alt for meget materiale bliver smidt 
direkte til afbrænding, hvor man i stedet kunne optimere processen fra forbrug til genbrug. Den enkelte 
borger vil gerne gøre mere på denne front, men lægger det fra sig igen, hvis ikke der er muligheder for 
genbrug. 

  
▪ Spørgsmål 5.Der skal være en rød tråd igennem,  dvs 
at der ved alle beslutninger f.eks: spørges:  Hvordan  
overholder dette  klimamålene? F.eks ved centralisering 
af sygehuse  
� længere transport for borgere. Stemmer ikke helt 
overens. Tingene skal hænge sammen. 

▪ Spørgsmål 2 og 3: ØV for manipulation Spørgsmål 2, 
punkt 3 er formuleret forkert. �Ikke  primært aht. 
gevinst/arbejdspladser, men primært aht. 
bæredygtighed og fremtidig belutningsmagt � skal 
pengene satses  på teknologisk udvikling, uddannelse, 
viden, knowhow,  undersøgelser, eksperimenter, 
produktion og teknisk og skattemæsig muliggørelse af 
tiltag fra private og  virksomheder. Vi beder bare om carte blanche til at tage penge fra børn, syge og 
gamle, spørgsmålet er få eller mange penge? 

▪ Mht. 1. debatrunde spørgsmål 6, - at denne ”Borgmesterpagt” kunne forpligte, men der er gjort for lidt ud 
af  informationen omkring den og derfor er jeg desværre lidt bange for at det bare er et ”pænt” ord eller 
som I siger ”en tom politisk varmluft-ballon”. Jeg mener at sådan en pagt kræver meget mere fokus, så vi 
faktisk kan få lov at stole på jeres pagter, ord holder. 

▪ At busser skal kunne medtage cykler, så vi kan cykle meget mere – fx bare den ene vej til/fra arbejde. 

▪ Til næste borgertopmøde bør der være et afkrydsningsfelt på tilmeldingssedlen, der angiver om 
deltageren vil have sine kontaktoplysninger frigivet  til andre deltagere fra samme by/område, så 
samkørsel kan arrangeres privat.  

▪ Spørgsmål 5 – ”Førende Klimaregion”: Regionen bruger ikke kul nu OG Regionen ligger i top i DK OG 
Regionens bygninger m.m. OG Testanlæg i Regionen. Det ville have været godt med mulighed for flere 
krydser. 

▪ Jeg synes det er frygteligt ærgerligt, at der er så få unge med i dag. Vil I lave et genopfølgnings-
arrangement for unge – 15-20 år – De er fremtidens borgere! 

▪ Ved næste Bogertopmøde bør I gøre det muligt, via jeres hjemmeside, at arrangere privat samkørsel. 

▪ At landbruget skal tvinges til i lighed med industrien og andre dele af samfundet at forhindre forurening til 
luft, vandet, og jorden. Nej til produktion af biobrændsel fx majs, der giver anledning til forurening el. stort 
forbrug af gødning etc 

▪Spørgsmål 1, 1. afstemning: Reduktion af CO2 udlip. Svar mulighed nr. 1 er i mine øjne en finte, den 
indeholder mindst 3 spørgsmål: - Danmark skal være foregangsland. – Danmark skal sætte egne og 
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skrappere mål – Danmark skal reducere med 40%. Set i bagklogskabens kloge lys opfatter jeg de første 
punkter som fyld for at få folk som mig selv til at stemme for en 40%  reduktion. 

▪ Man bør arbejde for at udnytte de erfaringer, man har i uddannelsessystemet/de højere læreranstalter 
(de nye professions-højskoler) om at arbejde fra forskellige lokaliseringer. Dette gøres ved at lave 
afdelinger i f.eks. Holbæk, Næstved,  Nykøbing F. 

▪ 1 Man skal drive sin egen  ”Biks” – se på  energiforbrug i egne bygninger, egen transport osv. Denne del 
af arbejdet skal drives som ” en privat  virksomhed” . ud fra økonomi. 2 Noget andet er at sætte rammer for 
både private og virksomheder. BEGGE DELE ER VIGTIGT. 

▪ Omlægning af infrastrukturer fra lastbiler til skib og jernbane (godstransport). Udbygning af vore regionale 
havneanlæg og bygning af små containerskibe, som måske kunne anvendes til færgefart  til og fra 
småøerne. Det vil mindske trængslen på motorvejene og skabe flere arbejdspladser i regionen. Selvom 
det vil være en milliard investering. Og sidst men ikke mindst nedbringe CO2 udslippet væsentligt 

▪ Politikerne skal turde noget mere, inddrage borgerne oftere i debatten, som i dag. Man skaber ikke 
resultater, hvis man ikke tør handle. 

▪ Bæredygtigt Byggeri: Byggeri kan i dag bygges ud fra målsætning om bæredygtighed. Japan har lovgivet 
for lovgivning for boligbyggeri at nybyggeri skal have en levetid på mindst 200 år. Den totale miljøbelast-
ning for et byggeri kan fastlægges og krav kan opstilles. 

▪ Spørgsmål 13: Man bør sikre at udkantsområderne lever og bliver produktive – altså offentlig 
bustransport – Alt er ikke klima – man skal også se på trivsel. 

▪ Forlæng tilskuddet til etablering af jordvarme! 

▪ Tilskud til udskiftning af gamle brændeovne. Nye brændeovne brænder meget bedre. Selv økologiske 
råd anbefaler stærkt en udskiftning. Det er den billigste løsning til alternativ energi! 

▪ Vi skal have tilskud – jo før jo bedre til vedvarende energiløsninger både til erhvervslivet, det offentlige og 
den almindelige husstand. Fx tilskud til udskiftning af gamle brændeovne. Nye afgiver få partikler og er 
CO2 fri. Fortsat tilskud til jordvarme. Tilskud til solceller og solvarme (se på Tysklandsmodellen!) Fordi vi da 
vil kunne reducere de fossile brændstoffer – nedbringe CO2 – fremme væksten af fremtidige  
virksomheder, der arbejder inden for udvikling af vedvarende energi.  

▪ Kig syd for grænsen – her sætter man solceller på alle større tagflader, for at producere energi. Det må 
også kunne gøres i Danmark – måske endda endnu bedre. PS. Tak for en spændende dag! 

▪ Kommunerne skal stille en uvildig energikonsulent til rådighed for boligejere og evt. landbrug – og det  
skal være gratis. Vi har brug for reel viden. 

▪ Afgiftsomlægning på spildvarme. Vi udnytter ikke de ufattelige mængder af spildvarme pga. afgifterne.

▪ Jeg synes at Regionen skal bruge sin position til at fremme bysamfund af en vis størrelse (á la Roskilde) 
og fremme brugen af fjernvarme + afskaffe pendling v.h.a. lokale jobs. De økonomiske incitamenter her til  
kan skaffes ved f.x. omlæggelser.  

▪ at man burde tvinge landbruget til at stoppe med at kvæle miljøet med deres gift. De er skyld i mange 
skandaler herhjemme og tænker kun i profit og ikke i miljø. Der skal laves nogle ordninger til dem og de 
skal se konsekvensen af deres gerninger. 

▪Ved  etablering af nye kystsikrings-tiltag bør udnyttelse af havenergi indarbejdes. 

▪ Ingen tvivl om, at Region Sjælland er en ”pendler-region”, og at den kollektive trafik skal forbedres – men 
man kan jo overveje tiltag til at fremme udvikling af regionale arbejdspladser. Giver færre pendler-kilometer 
og dermed mindre CO2-udledning. Dertil kommer tiltrækning af kapitalstærke indbyggere. 
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▪ Vedligehold bygningerne, efterslæb vokser efter en eksponentialkurve = unødvendig miljøbelastning 

▪ Investering: Langsigtet investering i forskning/udvikling. Først i behovs- og økonomirelevante tiltag. – For 
at skabe fremtidsløsninger baseret på  økonomisk realisme. 

▪ I lovgivning skal handlemuligheder og krav  følges – for at skabe nutidsvision/ motivation og  midler.  

▪ At  forbrugerne skal have meget  bedre oplysninger om alle varer så vi bedre kan vælge miljørigtigt. Og 
bæredygtigt. 

▪ At lovgivningen er mere på forkant i stedet for at halte efter. Således at der ikke er meget, der spærrer for 
miljørigtige tiltag. 

▪ At der bør være et koordinerings”organ” som samler viden om alle aspekter og hjælpe/støtte borgere og 
virksomheder i miljørigtige valg. 

▪ Styrke borgerens lyst til at nedsætte CO2: indføre tvungen energitjek i boliger. Lave derefter en opdateret 
database, som man som borger har mulighed for at se og derefter få udbedret de tiltag som skal til for at 
forbedre boligen. 

▪ Lave og opsætte energimålere på dit vandforbrug, som du kan aflæse hver gang du tænder vandet eller 
hver gang du har brugt strøm, TV, lys osv. 

▪Ideer: Låne til solceller via afbetalingsordning – Afgiftsfri procesvarme – Låg på køle og frysebokse i 
supermarkeder. Slukke lys i forretninger ml. 23-05 – Slukke  lys/reklameskilte ml. 23-05 – Slukke hver 
anden gadelygte  ml. 23-05 � 0-energihuse fra 2015? – være førende - nybyggeri – partikelfiltre i 
dieselbiler (-økonomisk fordel?) - kørselsafgift i stedet for vægt/grøn ejer afgift. 

▪ Der burde plantes flere skove og træer i Regionen. Træerne er med til at nedbryde den CO2, der er i 
luften, så vi burde være et foregangsbillede, så andre  lande gør det samme. Træerne forsvinder for 
hurtigt. 

▪ Man kan godt få folk over i offentlig transport. Er en politisk opgave. Skal være billigere end at køre i bil!. 
Det skal være bedre! 

▪ Kommunen skal kunne få penge – så private kan søge om midler til energiforbedring evt. som lån til fx 
bedre isolering. 

▪ At politikere skal lave planer nu, så vi borgere kan indrette os efter det, fx opvarmning af boliger.

▪ At I skal satse meget mere på at inddrage de borgerinitiativer der dukker op, og støtte dem. Mange 
steder findes borgere med viden og kompetencer om energi i boliger, om  jordvarme m.v. som kan gøre 
det sjovere at være klimavenlig – etablér uvildige rådgivningscentre, hvor man kan få et overblik over hvad 
man kan stille op med sin bolig – klimamæssigt/energimæssigt. Gerne i forbindelse med kommune-
informationerne. Opfordre til/støt etablering af lokale markeder med oplysning/genbrug og bytte af varer og 
overproduktioner. Hvor man kan udveksle vegetarmad-opkrifter. Godt initiativ. 

▪ Mærkning af alle produkter – med et CO2-mærke for at kunne se om CO2-belastningen både ved 
fabrikation og brug. 

▪ Transportproblemet skal løses ved at der tænkes nye byudviklinger. 
  
▪ En god ide  (”Skovrejsning”) Hvis alle nyfødte fik et træ. At kunne plante et træ og følge det år for år!! -  
Der er meget symbolværdi i det. Hvis det var på landsplan ville det svare til ca. 70000 nyplantede træer 
om året!! 



Region Sjælland: Borgertopmøde om klima  -  side 104

▪ At en progressiv prisfastsættelse på energi i høj grad kan påvirke borgernes forbrugsmønster. – Forstået 
på den måde at hvis husstanden bruger mere el/gas/olie/brændstof end gennemsnittet for tilsvarende 
husstande bliver de straffet  med højere pris. Den højere pris kunne evt. indgå i en opsparing til 
energiforbedringer i samme bolig! 

▪ Læs rapporten ”Greenhouse gas mitigation by agricultural intensification” - findes på sitet 
carnegiescience.edu. 

▪ At opgave 2 er dårligt stillet. Man bør ramme klimaspørgsmålet – fra alle mulige områder, ikke kun nogle 
få. Det samme med hensyn til opgave 4. 

▪ Industri og virksomheder skal flyttes ud hvor borgerne bor, med  tilskud, så det bliver attraktivt at placere 
virksomheder andre steder end storbyer. Pendling er ikke godt for miljøet. 

▪ Se på Samsø. Øen er CO2-neutral. 

▪ Flere havvindmølle-parker! Klimaet forudsiges at ændre sig bl.a. mht. kraftigere og hyppigere vinde, 
hvilket fremmer bæredygtigheden. 

▪ Større indsats på havmiljø! – Fx endnu et miljøskib – mere oplysning/konsekvenser. 

▪ At det er på tide at indføre bilfrie søndage. 

▪ Man skal  begynde at motivere børnene allerede i børnehaven til at spare på energien, ikke at smide 
affald på gaden m.m. Børn elsker udfordringer og især at belære forældrene om noget de har lært i løbet 
af dagen! 

▪ At referenterne bør have en kontorstol, der kan stilles i højden. 

▪ Jeg ønsker så meget at man kan få sin cykel med bussen, så vil jeg overveje offentlig transport noget 
mere. 

▪At forslaget om gratis transport er noget vrøvl. ”Gratis ” skal jo betales over skatten. 

▪ Offentlig transport som reelt alternativ er en super idé. Det skal være billigere og ikke kun fungere fra 
station til station, men fra bopæl � arbejdsplads. 

▪ Bedre affaldssortering, lokalt mulighed for aflevering af kemikalier, el-ting (plastik brændes sammen med 
alt andet brændbart, det undrer mig). 

▪ Lige noget om jeres metode: frem til kl 15 var det helt konsekvent at det var de 2-3 ØVERSTE der trak 
stemmerne. – Så er den rækkefølge I stiller spørgsmålene i virkeligheden udslagsgivende for hvilke svar I 
får. Eller sagt på en anden måde – påvirker I så I får de svar I gerne vil have fordi de står ØVERST  på 
listen?! 

▪ Der skal tales om at nedsætte kødforbruget. De tomme marker kan så bruges til at  producere biomasse. 
Vi skal på denne måde være eksempel for omverdenen, for ellers vil de fattige lande som os fremover øge 
deres forbrug, så bliver energiudlednings-problemet stort. Man kunne give  bogen ”Om at spise dyr” til alle 
borgere. Mange holder helt op så. Der er jo ingen fokus på dette problem. 
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Evaluering af borgertopmødet 

”Hvorfor har du ønsket at deltage i borgertopmødet? ” 

Fordi jeg vil involveres  •  fordi emnet er umådeligt interessant + meget aktuelt  •  godt og vigtigt initiativ. 

Rart at blive spurgt som borger! – så selvfølgelig ville jeg gerne deltage og være med til at ha’ indflydelse 

på fremtidens klimaudfordringer  •  af interesse for energi  •  fik invitationen og benyttede mig af tilbuddet 

om at gøre min indflydelse gældende  •  for at bidrage til den fælles udfordring  •  håber at kunne gøre min 

indflydelse gældende  •  fordi det lød spændende  •  ville gerne give mit besyv med mht. klima  •  i håb om 

at kunne bidrage til et bedre klima i regionen og overregionalt  •  man skal gøre noget på en god måde  •  

det er vigtigt at involvere sig  •  fordi klimaet interesserer mig meget og jeg selv mener at vi i DK burde 

gøre meget mere end vi gør i dag for at mindske klimaforandringerne  •  indflydelse / bidrage, få idéer med 

hjem, sprede idéer  •  interesse  • inviteret – for at vide mere om energi  •  borgerpligt og lyst til indflydelse •  

det er dejligt at blive spurgt, at være en del af demokratiet  •  finder det interessant at man kan fremføre 

sine meninger i et større forum  •  har gerne ville give min stemme til kende og forventer at den bliver hørt. 

Ligeledes er det spændende at høre hvad andre har af klimaholdninger. Jeg ville sikre at oplysning/-

vidensbehov bliver medtaget  •  interessant emne, inviteret  •  når man nu får chancen for lidt indflydelse 

på så vigtige beslutninger, som klimaspørgsmålet er, så deltager jeg gerne som borger her i Region 

Sjælland :-)  •  fordi det kunne være sjovt  •  det er noget der kommer os alle ved  •  jeg er blevet udtaget 

og havde lyst til at deltage  •  interesse for området, ønsker at være med til at påvirke området  •  for at 

påvirke politikerne  •  klimainteresseret, nysgerrighed  •  skulle se hvad det var for noget  •  fordi jeg kunne 

være med til at påvirke politikerne. Fordi jeg synes at det er min pligt som borger  •  det er et emne som 

vedkommer os alle  •  jeg har ikke ønsket at været med, men er blevet indbudt, vil give mine bidrag til 

samfundet  •  indflydelse  •  klimaforandringer og energiforsyning er nogle af de vigtigste problemer, vi står 

overfor  •  vil støtte institutionen, bruge demokratiet, nysgerrighed  •  det er et meget vigtigt område  •  fik 

”Hvad synes du om borgertopmødet?”

Et skema med seks spørgsmål blev omdelt til hver borger henimod topmødets afslutning. 

”Region Sjælland vil meget gerne høre din mening om borgertopmødet og vi beder dig derfor om at 
udfylde dette skema. Vi samler det ind, når topmødet slutter...” 

192 borgere ud af de ialt 225 har udfyldt skemaet. Det er en svarprocent på 85. 

Hver ’•’ afgrænser en besvarelse. 
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en invitation og jeg synes at det lød spændende  •  er interesseret og synes at borgerne i regionen skal 

med i planlægningen af indsatsen for at nedbringe CO2-udslippet  •  at være med til at give idéer for at 

gøre opgaven bedre – fornuftig, bæredygtig, faglig  •  ønsker at politikerne skal være mere miljøansvarlige 

og mindre egoistiske. Folkeskolerne skal have et fag ”Klima og miljø”  •  er interesseret i at ændre 

verdenen! Vil gerne blive boende på landet, ha’ en bil, egen strøm (vindmølle/solpanel), vil gerne ha’ 

omlagt landbruget til færre dyr og mere korn og grønt  •  alle bør tage del i klimaet  •  det er vigtigt, vil 

gerne give min mening til kende  •  ønske om at høre andres holdninger. Efter topmødet i København 

havde jeg brug for en fornemmelse af at vi kan handle  •  det er et godt initiativ, det er vigtigt at involvere 

borgerne, når borgerne er nødt til at være med til at gøre en indsats •  håber at kunne bidrage til en bedre 

verden/jord  •  mente at det var min borgerpligt  •  gribe chancen for at være en aktiv del  •  klimaemnet er 

meget vigtigt og meget interessant  •  emnet har stor relevans for fremtiden. Hvor står vi idag i regionen i 

forhold til klimaproblematikken? – det blev ikke besvaret  •  arbejder indenfor alternativ energi og ville 

derfor gerne deltage for at høre hvad ”borgernes holdninger”  •  det er min borgerpligt, det vedrører os alle, 

godt at få mulighed for at påvirke politikerne  •  

spændende at møde Regionen og give sin mening til kende  •  for at få oplysninger om nye tiltag, har selv 

interesse for at gøre en forskel  •  er blevet opfordret  •  er indstillet på at lave om på mit adfærdsmønster, 

så der også er en verden med godt klima til mine oldebørn  •  emnet vedkommer os alle, og jeg deltager 

gerne generelt i samfundsdebatten. Er interesseret i klima, miljø og energi  •  for at få nogle gode idéer i 

hverdagen mht. miljøspare, bedre klima  •  for at få indflydelse og påvirke politikerne, tage ansvar  •  

mulighed for indblik og indflydelse i klimaprocessen, og så af ren og skær nysgerrighed!  •  for at 

fremskynde og påvirke processen  •  mulighed for at møde politikere  •  klima interesserer mig og dette er 

en fed måde at få en lille bitte chance for at være med til at bære i den rigtige klimavenlige retning  •  det er 

en fantastisk mulighed for at gøre noget konkret og få indblik  •  et godt initiativ for borgerne i Region 

Sjælland. Lidt en borgerpligt at være med, og måske gøre en forskel  •  det er en demokratisk pligt og 

nødvendighed. Der skal handles nu!  •  det er min pligt, når jeg bliver inviteret  •  for at være med til at give 

politikerne idéer og så var jeg også nysgerrig  •  nysgerrighed og ønske om at medvirke til at få budskab 

om klima og energi ud  •  det er spændende at kunne være med til at påvirke politikerne på denne måde  •  

få lidt mere viden on klimaet  •  indbudt, nysgerrighed, gøre en forskel  •  det er et rigtig godt initiativ, jeg 

gerne ville bakke om. En pædagogisk helt rigtig måde at få mig til at føle at jeg kan være med til at gøre en 

forskel  •  for at medvirke til at mine oldebørn ikke skal sejle rundt mellem bjergtoppene på tømmerflåde  •  

interesse, emnet er vigtigt, vil gerne støtte et godt demokratisk initiativ  •   

det er spændende og så borgerne kan få indflydelse på arbejdet omkring klimaforandringer  •  klima-

spørgsmålet er den største udfordring de næste mange år  •  for at lære noget af andre borgere  •  for at 

vide noget om miljø og hvor langt regionen er i arbejdet  •  man skal gribe chancen, når man får mulighed 

for at blive hørt i den offentlige debat  •  en interessant og relevant problemstilling, som kræver 
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opmærksomhed  •  interesse siden jeg var barn/ung  •  et godt tilbud at få lov til at sætte ord på tanker og 

idéer, sjovt hvis man også kan gøre en forskel  •  

klimaspørgsmålet er så vigtigt at jeg bør forsøge at bidrage med idéer og løsninger  •  emnet berører os 

alle og så er det et spændende emne at snakke om  •  nysgerrighed og mulighed for at ”markedsføre” 

egne synspunkter  •  borgerinddragelse er vigtigt  •  vil gerne være med til at løfte en fremtidig indsats på 

klimaområdet  •  invitation kræver engagement, og jeg ønsker at være engageret i miljøspørgsmål, 

borgerpligt  •  spændende emne, meget betydningsfuldt  •  mere viden om alternativ energi. Jeg synes at 

det kunne være spændende. Måske være med til at påvirke politikerne  •  det lød spændene at deltage, 

vigtigt at gøre dette arbejde i samfundet  • det er godt at blive hørt  •  klimadebatten er meget interessant 

og vedrører alle  •  stor interesse for at bevare naturen og et godt klima  •  for at få mere information om 

klima og energi  •  rigtig godt initiativ  •  det er en borgerpligt da klimaet er vigtigt  •  det er en god måde at 

få indflydelse på, gennem dialog  •  det må da nærmest være en borgerpligt når man bliver inviteret til 

sådan et arrangement. Tænkte at jeg desuden kunne få en arbejdsmetode med som kan bruges i mit job  •  

det er fedt at være med, blive hørt. Og ser det lidt som min pligt som borger i regionen. Hvordan kan jeg 

ellers brokke mig ☺   •  

god lejlighed til mere systematisk at sætte sig ind i problemstillingerne omkring klima  •  for at være med i 

og præge udviklingen med et bedre klima  •  området er for vigtigt til ikke at deltage, dem der har evnen 

har også en pligt  •  give politikerne nye synsvinkler  •  for at høre andres meninger  •  det er vigtigt at få 

borgerne med i de beslutninger der tages i forhold til klima  •  udvide min horisont  •  jeg var udvalgt  •  er 

21 år, det er i min levealder at forandringerne sker. Gratis mad  •  ville gerne høre og se hvad der er ville 

komme ud af at lade politikerne høre hvad borgerne mener. Samt vise min deltagelse og interesse overfor 

problemet  •  det var en fantastisk mulighed for at kunne blive mere oplyst og få indflydelse på klimaet  •  

glæden ved at blive spurgt og tanken om at det jeg mener bliver hørt (måske naivt??) Fornemmelse af at 

være en del af et fællesskab om noget vigtigt  •  for rigtig at give min mening til kende, og ikke sidde 

hjemme foran fjernsynet og skælde ud på politikerne  •  emnet optager mig, har 1. prioritet politisk. Der er 

for meget ”oplysning” til borgerne(s) individuelle ansvar, savner rammer for fælles handling i dagligdagen 

og overordnet  •  man har pligt til at deltage i debatten om samfundets udvikling, jeg er glad for at jeg fik 

muligheden  •  fik en invitation og den chance er for god til at lade gå fra sig  •  er glad for at få muligheden 

for at deltage i en alvorlig beslutningsproces om et alvorligt emne. Kan godt lide at være alvorlig! 
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”Hvad har du især fået ud af at være med på topmøde t i dag?” 

Set at der er mange engagerede personer med unikke meninger  •  involvering og viden!  •  har kunnet 

give mine egne idéer og fået en masse input fra andre og har haft muligheden for at få politikerne med ved 

selv at være med, forhåbentlig!  •  blevet klogere på klima-situationen, og hvor vigtigt det er, at der bliver 

gjort noget nu. Set at der er stor interesse hos de fremmødte borgere for at medvirke til at der bliver gjort 

noget (af politikerne + os selv)  • viden om energiproblemerne  •  kommet af med mine gode idéer og fået 

input  •  inspiration til yderligere tiltag (håb)  •  diskussionen ved de to borde  •  fået oplyst noget jeg ikke 

vidste  •  jeg synes at det var godt at komme til samtale om Region Sjælland og styrke klimaindsatsen  •  

fået afleveret nogle af mine budskaber  •  fundet ud af at man er ret gode til at tale om det  •  fået indblik og 

mødt mange borgere der har en mening  •  fået indblik i hvor meget, det kræver at lave de store 

forandringer, men også at der er mange der ønsker disse forandringer  •  dejligt engagement ved alle, 

mange vil noget, kan noget, ved noget  •  mange interessante klimavinkler  •  mødt mange mennesker med 

samme interesser  •  

 viden og bevidsthed. Jeg føler mig enormt anerkendt og respekteret som borger, fordi jeg har været så 

heldig at blive inviteret  •  ny viden, inspiration  •  inspiration  • har følt det som værende konstruktivt og på 

sin vis opløftende. Jeg har følt mig hørt og fået spændende sparring. Går herfra med et håb om at 

inddrage børn, undervise frem for at indoktrinere – så når de bliver voksne borgere kan træffe de ”rigtige” 

beslutninger som tilmed vil falde dem let  •  udvidet horisont  •  lærerig og spændende dag!  •  det hele  •  

viden om hvad der sker på området, føler/håber at politikerne bliver inspireret af mødet, større klima-

bevidsthed  •  høre andres mening  •  en forhåbning om at nogle af konklusionerne vil blive brugt til noget  •  

lært lidt mere om det politiske system  •  en mulighed for at gøre en forskel, klimabevidsthed  •  der 

kommer noget ny viden om mange ting  •  en masse informationer  •  inspiration og indflydelse  •  der er 

mange store og små forslag, der kan bruges. Håber at de mange motiverede borgere får politikerne til at 

prioritere indsatsen på dette område langt højere  •  er blevet motiveret, mødt mange gode idéer og 

positive mennesker  •  at der er mange i Regionen som også synes at det er en vigtig sag. Og at vi 

forventer at der bliver lyttet til os  •  samvær med andre, fokus på området, ikke så meget information, men 

gode debatter ved bordene  •  transportområdet har fået midtpunkt  •  det har været en meget lærerig dag 

+ den store deltagelse i topmødet  •  har fået sagt hvad jeg mener!  •   

det var et godt møde  •  at møde andre som også synes at klimaet er vigtigt  •  følelse af ikke at stå alene 

med interessen  •  vendt nogle situationer  •  opløftende at topmødet overhovedet fandt sted, møde andre 

der synes at det er vigtigt   •   fået information omkring hvad Regionen/kommunerne gør for klimaet/at de 

gør noget. Fået lov til selv at komme med forslag til hvad der kan gøres  •  inspiration  •  glæden ved at 

blive hørt og træffe mange engagerede medborgere  •  observeret hvor meget der rør sig på området  •  
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skærpet fokus på problemerne fra mange sider  •  at vi er mange der gerne vil gøre en indsats for at få et 

bedre klima i dag, imorgen og fremover  •  det er et vigtigt emne og det haster med at komme igang  •  

spændende debat med andre borgere i regionen, lysten til at gøre mere  •  at jeg ikke er alene om de 

bekymringer om vores klima  •  følelsen af indflydelse  •  interessante diskussioner med mange forskellige 

indfaldsvinkler. En skærpet interesse for løsningen af problemerne  •  utrolig mange nye forslag til 

forbedring af Danmarks miljø, ikke så meget for den enkelte  •  stor inspiration  •  nye perspektiver og 

mindre/formindsket fordomme om nogle samfundssektorer  •  en større bevidsthed om klimaspørgsmålet  •  

viden om regionale forskelle, viden om forskellige synspunkter  •  dialog med andre  •  en masse gode 

idéer til hvordan jeg gør min husholdning endnu mere klimavenlig •  hvor mange forskellige meninger og 

idéer der giver inspiration. Oplevet at der er opbakning og støtte fra ihvertfald et udsnit af borgerne til en 

grøn og bæredygtig udvikling  •  stor enighed om at der bør gøres noget  •   

et stort indblik i andres tanker og idéer på området. En oplevelse af at mange mennesker er interesserede 

i at gøre noget nu, også ved de svære ting  •  at vi borgere faktisk er enige, men at politikerne ikke kan 

blive det  •  ny viden og lyst til at gøre noget mere for klimaet. Større klimabevidsthed og lyst til at fortælle 

vidt og bredt om klimaet  •  lært at befolkningen er villig til at gå langt videre end politikerne  •  nye idéer  •  

fået andre input angående energi, selvom jeg mente at jeg havde meget  •  jeg er blevet lidt klogere  •  

mødt andre mennesker, fået udvekslet synspunkter  •  jeg er blevet endnu mere klimabevidst, en positiv 

opfattelse af at politikerne virkelig vil arbejde frem mod en grøn region på tværs af politiske partier  •  større 

viden om hvad vi kan gøre  •  indsigt, et håb om at vi bliver hørt  •  en fornemmelse af at dette kunne være 

starten på en konkret involvering af de mange, der ikke har tid, holdning, bevidsthed om den kæmpe 

udfordring, der er i dette område og som ikke har øje for de enorme negative konsekvenser, der kan være 

af at lade det ”sejle”  •  fået sat mig meget mere ind i emnet omkring klimaet  •  oplevelesen af stor

borgerlig opbakning  • jeg har fået nogle tanker om andre energiformer  •  hørt hvad der rør sig politisk, fået 

en større indsigt i klima og miljø via den vidensdeling der har været i debatten  •  at der er mange der vil 

gøre noget  •  at se at der er mange andre, der er interesserede. At det har været muligt at tale til 

politikerne  •  ønsket om at bevare vores jord er større end politikerne tror  •   

få lov til at være med til at påvirke politikerne, der skal træffe beslutninger på borgernes vegne  •  en god 

debat og gode oplæg/tanker  •  inspiration til selv at gøre noget i min hverdag  •  en holdning fra bordene 

som fortæller om en fælles interesse om at lysten til at gøre noget er meget stor og de fleste vil ofre en hel 

masse for at gøre noget for miljøet  •  viden om andres synspunkter, egen klarhed om emnet  •  har fået 

indsigt i andres holdninger, er blevet mere oplyst og har fået et større engagement i energiforbrug  •  

spændende at høre magfoldigheden i opfattelse og synspunkter. Det er svært at bevare 

helikopterperspektivet  •  indsigt i områder hvor nuværende viden er for lav. Andres syn på samme emne  •  

fået åbnet øjnene for alvoren i emnet  •  mere viden  •  indblik i befolkningen holdning til energispørgsmål  •  

fundet ud af at vi skal tænke på klimaet  •  mere viden om hvad andre borgere mener om klima  •  mange 



Region Sjælland: Borgertopmøde om klima  -  side 110

oplysninger om hvad regionen arbejder med vedr. energi (klima)  •  oplevet et stort og godt initiativ  •  

spændende debatter omkring bordene  •  indblik i hvordan andre borgre ser på hele energidebatten  •  fået 

indblik i andres meninger og synspunkter og en god debat  •  fordi klimaet er alles ansvar  •  har fået 

mange nye indtryk/forslag til anderledes brug af ressourcer  •  jeg har oplevet at mange borgere er meget 

positive på klimaudfordringen, det glæder mig meget  •  at høre alle de forskellige meninger og finde ud af 

hvor mange sammenfald der er  •  jeg har haft mulighed for at give min mening til kende  •  mere indblik og 

nye oplysninger  •  dejligt at møde andre engagerede mennesker og overrasket over at mange forskellige 

mennesker kan have dette engagement  •  er blevet meget klogere  •  meget mere viden, nye synspunkter, 

bekræftet mine fordomme om politikere ☺  •  lidt mere positive forhåbninger til opbremsning af negative 

klimaforhold, især i lyset af nedslående COP 15-møde i København  •  øget information og alsidighed  •   

større viden om hvad der rør sig, større bevidsthed om emnet  •  indsigt i at barrierer afholder os fra 

enkeltinvesteringer, indsats. Indflydelse. At politikernes mindsæt er blokerende for processen  •  positivt at 

se så positive folk var for klimavenlige tiltag (er det mon repræsentativt for befolkningen?)  •  mødt 

spændende mennesker, blevet klogere på klima  •  at energi har stort fokus, større end jeg regnede med, 

særlig på transportområdet  •  information og en fornemmelse af at politikerne alligevel hører efter hvad 

borgerne mener  •  information og inspiration  •  har lært at der er flere aspekter i klimadebatten end 

forventet  •  180 forvirringer  •  det har været meget inspirerende og jeg har helt sikkert fået mere fokus på 

klimaproblematikken  •  lært lidt mere om alternative energisystemer  •  et godt indblik i befolkningens 

indstilling til klimaemnet – og er blevet positivt overrasket  •  transport og hvordan vi får nedtonet CO2  •   

at opleve at så mange mennesker med forskellig baggrund har samme store interesse for emnet + alle de 

gode forslag, der er bragt på banen  •  personligt mener jeg ikke, jeg har fået noget ud af det, men jeg 

håber at politikerne får noget ud af vores svar og at jeg på sigt får noget ud af de ændringer der bliver 

indført, bl.a. at det bliver lettere for borgerne at investere i bæredygtige energianlæg til husstande  •  

grundlæggende er der ikke kun er en facitliste og at det er vigtigt at der bliver grebet an på flere fronter 

samt at forskningen skal styrkes  •  mere viden – og bevidsthed om at jeg må vide mere, kontakt med 

regionspolitikere, kampånd om et fælles emne  •  har mødt en masse dejlige mennesker og vi har 

udveklset vore meninger til hinanden, det har været meget lærerigt  •  gode input og seriøse samtaler rundt 

om bordet  •  inspirerende møde med borgere, og viden om indsatsområder som jeg ikke vidste fandtes  •  

en masse gode idéer til alternativ energi. Samt en personlig udvikling og bedre forståelse for klimaet  •  en 

god dialog med mange nye mennesker  •  en fornemmelse af at folk synes, det er vigtigt  •  at deltagerne 

er mere ambitiøse end politikerne. Vi vil faktisk gerne bidrage og være med til at betale for bedre klima  •  

at få indtryk af hvor forskellig rettet at tankerne er om energi  •  større indsigt i klima og miljø  •  bedre 

indblik i klimaudfordringen, bedre klimabevidsthed, større klimaviden, dannet egne holdninger og 

meninger, idéer til bekæmpelse af CO2-problemet  •  indblik i klimaproblemer og bedre kendskab til 

energiteknologier, kontakt med politikere  •   skærpet fokus på regionens rolle/muligheder i forhold til 
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klimaspørgsmålet. Godt intryk af engagementet. Spændende dialogform  •  har mødt mange kloge, 

positive og kreativt tænkende almindelige folk som mig selv  •  har oplevet at der er  engagerede 

mennesker i Region Sjælland – det er ikke politikerne, jeg tænker på – det er de ”almindelige mennesker”  

•  at finde ud af at vi er mange, der gerne vil løse det her til trods for vores forskellige forudsætninger  •  

indblik i hvor stort engagement, der er både hos politikere og i befolkningen • grundlæggende er borgerne 

enige om hvor der skal sættes ind. Det er da fantastisk  •   

”Er der noget, du har savnet ved det materiale, Regi on Sjælland har sendt til dig eller givet dig i 
forbindelse med borgertopmødet (invitationsbrev, de batoplæg, hjemmeside, deltagermappe på 
dagen...)?” 

Fint materiale og overkommeligt  •  udstillerliste mangler og reklamer fra andre der tilbyder klimaløsninger  

•  for meget information om energy, i stedet hvordan kan vi forbruge mindre  •  planen for bustransport var 

ikke god nok. Transporttiderne var for lange  •  folderen manglede oplysninger om hvad det betyder at 

Danmark er i front med kødspisning  •  opfølgning gerne via facebook og mindre online grupper via Skype  

•  synes at der er mange gentagelser i den folder der blev sendt hjem. Den var lidt kedelig. Resten af 

informationen var fyldestgørende  •  apropos klima så er det jo ret meget papir vi får udleveret :-)  •  godt 

med brochure tilsendt angående klimaet  •  materialet har været fyldestgørende  •  materialet fint, ok  •  det 

har været fint med det hele •  savner information om hvad der er den største CO2-synder i vores region + 

hvor batter indsatsen mest, hvad kan jeg som borgere med bolig, bil og job i regionen gøre?  •  har 

manglet noget om dyrevelfærd – færre dyr, mere korn, narkose giver høj CO2udledning, elbiler produktion, 

vindmøller (små)  •  hvad går den orgmester-aftale egentlig ud på? – ellers fint  •  ville gerne vide mere om 

landbrugets CO2-udledning. Savner en e-mail-adresse hvortil yderligere forslag og idéer kunne sendes  •  

debatoplæg fra de indbudte ”eksperter” kunne være mere uddybende – flere facts på bordet ville være 

ønskeligt, som oplæg  •  har ikke savnet noget, fint arrangement  •   

mangler noget om hvor meget energi vi bruger i vores eget hjem, fx hvad bruger en vaskemaskine, TV, 

kaffemaskine, DVD osv. •  savner ikke noget, men ville heller have modtaget materialet elektronisk, det 

ville spare ressourcer  •  tilpas med brochure og breve  •  gode oplæg og rigtig god information  •  det har 

ramt bredt  •  kunne godt have tænkt mig noget mere information inden mødet  •  information om 

køreplaner for indsatte busser tidligere ud  •  det har været fyldestgørende og kørt på en god måde, ingen 

spildtid  •  savner budgetter for rammen i Region Sjælland  •  savner svar på mange spørgsmål, der 

kommer når man kommer ind på alle de ting, vi måske kan gøre  •  ville godt have været med i første 

invitations-rudne, fik materialet meget sent  •  fint, men der mangler en plan for konkrete opfølgninger. 

Hvordan får vi konfronteret  ”det tavse flertal” i denne vigtige proces?  •  den endelige indkaldelse kunne 

godt have været sendt ud lidt før  •  det er rigtig fint  •  der har været fin information og et godt arrangement  

•  fint, men har savnet C. G. Rasmussen fra Ganløse med hans kåbecykel ”Leitra” i udstillingen  •  endnu 
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mere oplysning kunne være endnu bedre. Vores holdninger er baseret på det vidensniveau, vi har!! 

(hvilket er vigtigt at huske for dem, der skal arbejde videre med borgernes input)  •  måske mere faktuel 

viden om fx hvor mange virksomheder, landbrug etc., hvor meget CO2 fra hver kategori, CO2 pr. 

produceret enhed  •  fremsendt materiale har været ganske fyldestgørende  •  har savnet folder om diverse 

energiformer, fx solvarme, jordvarme, solenergi og andre former  •  nogle spørgsmål var for ledende 

formuleret, men alt i alt et godt og givtigt møde  •  udmærket materiale  •   

savner mere info om forbilledlige energiteknologiske muligheder fx bioethanol, brint, A-kraft  •  enkelte af 

papirerne var ens i det fremsendte og i mappen  •  der er ikke et ord om den animalske produktion, og ikke 

noget om vores store forbrug af kød  •  det har været ok, men øh… det er farvet synes jeg. I viser ret 

tydeligt, hvad I gerne vil have, vi skal stemme og synes  •  godt materiale  •  spørgsmålene, som har været 

for omfangsrige, skulle vi have haft tilsendt, så vi stille og roligt kunne have studeret dem hjemme. Vi har 

ikke haft den fornødne tid til at læse dem i ro og fred, da speakeren talte samtidig og jeg skal have ro til at 

læse og fordybe mig  •  spørgsmålene til afstemning burde være sendt  ud på forhånd, så vi kunne 

forberede os  •  ville gerne have haft guiden til borgerne ud før mødet (for at samle informationer om 

emnet)  •  godt organiseret  •  savner kommentar fra Bjørn Lomborg som indlæg  •  har ikke savnet noget, 

fint arrangeret  •  kunne have ønsket mere faktaviden, måske skulle jeg have søgt den selv, fx skibstrafik, 

som et bord nævnte. Hvor stor er CO2-udslipsandelen og har det noget med vores region at gøre. 

Landbruget? Hvad kan det bidrage med?  •  nøh, men jeg føler mig lidt manipuleret ved de første tre 

runders spørgeskemaer – skal jeg bare være ”undskyldning” for at gøre det, I ville alligevel?  •  mere 

statistik, grafer og ”facts”  •   

flere og mere information om hvad der er i gang og hvor  •  savner at der er et forum hvor 

klimainteresserede kan mødes  •  materialerne har været iorden. Det kunne måske have været mere 

interessant med flere eksperter til at give indlæg  •  manglende tidsperspektiv (information til borgerne), 

forskel på handling og forebyggelse, info til børn  •  lidt for meget procedure, for lidt debat  •  fint og 

informativt  •  angivelse af bussernes opsamlingssteder var i flere tilfælde fejlagtige eller misvisende, så 

det var ikke muligt at komme med fællestransporten. Det ville have været rart at kunne forberede 

afstemningerne – oplæsning af punkterne gik meget stærkt og der var ikke tid til at overveje, så det blev 

hver gang første indskydelse i stedet for måske det, der virkelig betyder noget for den enkelte •  hvor 

præcist stoppede bussen i byen? Ellers MEGET FINT materiale  •  flot materiale  •  det kunne have været 

godt at have ”kursus”materialet udleveret på forhånd  •  savner dybde i det udleverede materiale! Hvilken 

evidens er der for hele sagen med CO2-udledning (og andre ”klimagasser”). Det fremlægges som en 

faktuel sandhed – men jeg savner evidens, eller i hvert tilfælde sandsynliggørelse!  •  det har været et fint 

og professionelt arrangement! Det gik til tider meget hurtigt med at skulle formulere forslag og sortere i 

dem. Svært, men godt!  •  blev ikke samlet op i Slagelse, bussen stoppede ikke ved ”stationen” •  savner 

kritisk stillingtagen ift. alternative energiformer, fx er biomasse/bioethanol ikke uproblematisk, men kan 
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faktisk skabe alvorlige miljøproblemer for os i fremtiden  •  har savnet information om regionens landbrug 

og fødevareproduktion i relation til klimaproblemer  •  har savnet ”guiden” til mødet  • regionen har lavet et 

godt oplæg – uden at det bliver for tørt og uinteressant 

”Ville du deltage en anden gang, hvis Region Sjællan d inviterer til et lignende borgertopmøde?” 

Ingen af deltagerne har svaret nej. 173 af de 192 borgere, der har udfyldt skemaet, har svaret ja, svarende til 
90 procent. Enkelte knytter kommentarer hertil: 

Klart ja, det har været super spændende og rigtig godt tilrettelagt  • ja, helt klart  • ja, absolut  •  ja, bestemt  

•  ja, selvfølgelig  •  ja, meget gerne  •  ja, og jeg håber at politikerne tager det alvorligt   •  ja, i høj grad. Og 

jeg ville også meget gerne være med i et ”ambassadørkorps” •  ja, helt bestemt  •  ja, da man også når at 

få udvekslet idéer / tanker med andre  •  ja, da til hver en tid!  •  ja, da, det er en borgerpligt  •  ja tak – 

mange tak  •  

Resten: 1 ved ikke, 10 siger ja, måske hvis relevant, 8 er blanke (kan skyldes at evalueringsskemaet ikke 

er blevet vendt, spørgsmålet stod på bagsiden, øvrige spørgsmål her ej heller besvaret). 

”Hvordan synes du at arbejdet ved dine borde har fu ngeret?” 

Fint og demokratisk  •  rigtig godt  •  fremragende  •  fint, stor lyst til at debattere. Godt med hhv. 

bordformand og –referent  •  meget fint  •  fint, god dialog  •  meget givende og spændende med alle de 

ting, der kom frem  •  udmærket  •  helt fint. Helt fantastiske bordreferenter  •  rigtig godt, et godt mix  •  

meget gode debatter, synd at der skulle skiftes bord, da der var opnået en vis åbenhed i gruppen  •  

supergodt  •  i det store og hele udmærket  •  OK  •  rigtig godt, alle kom til orde  •  meget  positivt og 

inspirerende  •  formiddag: godt og konstruktivt. Eftermiddag: stor aldersspredning og en del snakkede om 

deres personlige klimaopleveleser fremfor at forholde sig konstruktivt til de opstillede spørgsmål  •  det har 

fungeret godt, livlig diskussioner  •  fint. alle var deltagende  •  fint, det har været spændende  •  godt, alle 

blev spurgt = godt  •  tilfredsstillende  •  umiddelbart bedst ved det første bord – vi var bedre til at række 

fingeren op og ikke tale på én gang... men super idé at skifte  •  det fungerede bedst ved det første bord, 

det var svært at få dialogen igang anden gang  •  det har været positivt, men bordskifte var lidt 

frustrerende, formiddagen var bedst  •  det har fungeret perfekt  •  meget flot, alle deltog aktivt og alle kom 

til orde  •  fantastisk energi  •  det har fungeret fint, alle har fået ordet, gode bordformænd  •  fungerede fint, 

tunge afstemningsforløb  •  det fungerede optimalt, vi hjalp hinanden  •  fint – god klimabevidsthed i begge 

grupper  •  det har været godt  •  gode diskussioner  •  engagerede og mestendels lyttende mennesker  •  

lidt manglende styring til at holde os ”på sporet” og nå alle punkterne inden afstemning. Men det var 

inspirerende og der var plads til at alle idéer fik rum og opmærksomhed  •  fint, lidt stressende  •  formiddag 

fint og engagerende, eftermiddag lidt træt stemning  •  godt, man skulle blive evd samme bord, der går for 
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meget tid før diskussionen kommer igang igen  •  godt ved første bord, ustruktureret ved andet bord  •  

engageret og i en god tone  •  rigtig god dialog med masser af forskelige meninger  •  progressivt, en 

smule ensrettet, men alt ialt lærerigt  •  godt og udbytterigt  •  godt, især ved bord 19 kom alle til orde. 

Dygtig bordformand og meget dygtige og kloge medborgere  •  rigtig godt, god blanding af mennesker med 

forskellig baggrund. Udfordrende, men meget lærerigt  •  for lidt tid til at tage stilling til afstemningerne. 

Savnet lidt mere styring fra bordformænd så emnerne blev drøftet. Gode diskusssioner  •  OK, men 

ordstyringen kunne være bedre  •  rigtig godt, hvor vi alle var involverede på en god og effektiv måde  •  

bord formiddag særdeles godt, bord eftermiddag mindre godt (ordstyrer ikke bestået) •  god styring af 

bordformand ved det første bord  •  godt, men svært at høre hinanden  •  rigtig godt og engageret  •  fint, 

hyggeligt, konstruktivt  •  det har fungeret rigtig godt og været lærerigt  •  fint med gode debatter  •   

godt, afvekslende, nemt at komme i snak  •  fint, gode bordformænd, der har kunnet styre ordet  •  godt, 

trods forskellige meninger  •  bedst i anden runde – måske fordi vi fik talt os varme  •  det har fungeret 

glimrende, og som altid har nogle bidraget mere end andre. Men det betyder ikke at alle ikke er kommet til 

orde efter behov. ’Formiddagsgruppen’ har aftalt at mødes om seks måneder for at opdatere hinanden og 

måske mest for en uddybning fra politiker om resultat og fremtidig arbejde  •  meget fint og konstruktivt  •  

meget professionelt  •  samarbejdet ved bord 23 var bedst, ved bord 24 havde folk svært ved at holde sig 

til emnet, men generelt godt  •  helt perfekt  •  godt og konstruktivt  •  rigtig godt, men den ene bordformand 

skulle have haft et par hold kæft-bolscher  •  fint – og spændende med så mange forskellige meninger  •  

det fungerede bedst ved formiddagsbordet, lidt ærgerligt at skifte bord  •  bord 10, god debat men noget 

svag mødeledelse, ved bord 30, meget fint, men en noget styrende mødeleder, livlig og god debat  •  ok, 

noget lidt farvende politikere☺, ville ønske jeg lige havde taget mig sammen og givet et hold kæft bolsche  

•  godt, nødvendigt med stram styring  •  godt og engageret. Træn de politikere i processer, de hænger!  •   

rigtig godt, engagerede mennesker med forskellige meninger, villighed til at deltage og debattere, minus 

negativitet, + tror på at ”alt” kan lykkes  •  godt, dejligt at skifte borde for at få nye input  •  det har været en 

god debat begge steder  •  forvirret •  det var lærerigt og spændende  •  godt – en behagelig atmosfære og 

god kritik samt modtagelighed overfor alles input  •  virkelig godt! Alle har bidraget positivt i diskussionerne 

og deltagerne er blevet inspireret af hinanden til at få gode idéer  •  1. bord: helt fantastisk, 2. bord: der 

manglede en bordsformand, der var ikke så meget fælles debat, mere små samtaler  •  ville helst have 

siddet ved det samme bord hele dagen. Begge borde var ok, men det brød den tankegang der opstod fra 

starten. Kunne have ønsket at der var flere kreative, flyvske tanker. Oplevede at økonomi spillede meget 

ind og havde negativ indflydelse på kreativiteten  •  meget fint, gode bordformænd der gav alle lige taletid  

•  fantastisk, produktivt  •  rigtig godt, dog ville en ekspert have været mere udfordrende som ordstyrer  •  

stor arbejdslyst og engagement  •  godt styret – derfor alles involvering og god dialog  •  et godt og 

konstruktiv samarbejde, gode debatter, gode bordformænd og referenter  •  præcise busholdepladser  •  

perfekt ved bord 14, god styring og meget dygtig referent. Dårligt ved bord 13: formanden forbeholdt sig ret 
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til at forstå og formulere endeligt de dele af debatten, der skulle sendes til referat, og disse blev først 

forsøgt nedskrevet allersidst, så meget gik tabt  •  formiddag: bordformanden (dvs. politikeren) blandede 

sig hele tiden – også selvom han blev bedt om at tie stille, dette var meget frustrerende, eftermiddag: 

meget bedre dialog og meget interessante input  •  spændende og konstruktivt, lidt dårlige lydforhold  •  

formiddag: for kort tid til debat ved bordet, eftermiddag: bedre – rigeligt tid, formiddagsdebatten er særlig 

vigtigt at have tid til for at få skudt sig ind på problematikken  •  i formiddags var jeg i en meget disciplineret 

og vidende gruppe, i eftermiddag var det anderledes, men udmærket (hyggeligt)  •  om formiddagen ved 

bord 18 var det ok, men om eftermiddagen ved bord 12 var det en noget gumpetung affære, og 

bordformanden manglede udsyn og visioner – udtalelser som ”at det går SEAS NVE nok ikke med til” og 

andre lignende ting er med til at sprede en noget negativ attitude  •  fint, stor lyst til at debattere  •  rigtig 

godt, der er mange meninger og der har været en god debat med mange gode indspark   

”Har du ellers nogle kommentarer til borgertopmødet ?” 

Det har været en rigtig god oplevelse. Tak for det.  •  Fin afvikling hele vejen igennem – også forplejning  •  

det har været et godt møde og så har jeg også fået noget godt med hjem  •  godt arrangement  •  vi skulle 

nå meget! Men det var spændende  •  et meget presset program, lidt for hektisk til mig. Men ellers et fint 

organiseret program  •  dejligt initiativ – spændende at møde regionspolitikerne  •  godt borgertopmøde :-)  

•  godt at I spørger borgerne, gør det en anden gang  •  ønsker opfølgning, resultater  •  tak for en god dag! 

Dejlig mad  •  meget fint arrangement med dygtig ordstyrer og fin forplejning  •  god forplejning, for få 

toiletter  •  yderst godt tilrettelagt  •  et godt initiativ. Måske pause til at spise  •  god idé – glæder mig til 

fortsættelsen  •  tak fordi jeg fik lov til at være med  •  meget, meget pinligt at I har printet så meget papir 

ud, og ikke engang er der printet på begge sider i de tykkeste ”bunker”. Lidt for meget snak fra 

konferencieren, der kunne være sparet lidt tid. Dejligt at se at det udsendte hæfte er printet på FSC 

certificeret papir  •  godt forberedt møde og jeg har hørt om energi på flere områder, tak for idag  •  

forventninger indfriet til fulde  •   

et flot arrangement – kun ros  •  lad os få noget mere af den slags  •  det må ikke dø med dette møde  •  

sidste afstemning til Top 10 var noget pjat  •  god mad og service  •  lav endelig nogle flere, super 

spændende  •  alt ialt et godt arrangement, kunne godt have brugt debat om hvad vi kan lave af  

klimatilpasninger til de ændringer, der allerede er sket,  eller dem der ikke helt kan forebygges  •  glæder 

mig til at se resultaterne  •  det var et rigtig godt borgertopmøde  •  en spændende dag, håber at det flytter, 

giver lidt resultater  •  den afsluttende afstemning om de vigtigste udfordringer var absurd og useriøs, fordi 

forslagene ikke var samlet efter emner  •  vi repræsenterer ikke alle borgere, 5.000 var inviteret, 175 

tilmeldte sig, yderligere 5.000 blev inviteret, så vi blev 200 som er klima-ambassadører  •   
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”Topmødet” bar præg af at der er en ’dagsorden’ der skal vedtages. Dvs. mange 

spørgsmål/svarmuligheder var manipulerende så der primært blev svaret som ønsket. Mødet var slet ikke 

åbent for alternative tænkemåder. Emnet indskrænket, selvom det er et globalt problem. Hvorfor skal der 

bruges ressourcer regionalt, når nu problemet bedst løses nationalt/globalt.  •  god idé   •  godt planlagt  •  

gør det oftere!  •  jeg ser det som et konkret udtryk for involverende demokrati – intet mindre  •  tak for en 

god dag  •  fantastisk initiativ – gør mere af det  •  for få ”unge” under 30 år repræsenteret  •  et meget fint 

møde  •  er nervøs for hvor pengene skal komme fra inden det er for sent at iværksætte  •  lidt forvirring 

omkring afstemningerne. Rart at vide at man kan have medindvirkning på nogle områder (forhåbentlig...). 

Godt med fysiske øvelser midt på dagen  •  den sidste afstemning fungerede ikke – der var ikke tid til at 

finde ud af, hvad man stemte på. Det kan gøres meget bedre! Det var totoalt forvirrende at spørgsmålene 

fik forskellige numre undervejs, så jeg er ikke fuldstændig sikker på at at have valgt de rigtige  •  der skulle 

have været mere tid til den allersidste afstemning  •  stemmeafgivningen blev lidt hektisk til sidst. Der var 

ikke nok tid til at orientere sig i materialet, så den sidste afstemning blev lidt tilfældig  •  mangler lidt 

information om CO2udlednings-beregninger til bl.a. den enkelte husstand  •  godt initiativ  •   

gæsteforelæseren burde have slides på dansk, Mette Helms er meget dygtig  •  håber at det har givet 

”stof” til videre bearbejdning  •  en meget lang dag  •  vedr. bustransporten, det skulle undersøges hvor 

mange der skulle med hver bus, og dermed undgå store busser, spilder energi  •  tak for denne gang  •  tak 

for i dag :-)  •  godt arrangement og godt ledet  •  gentag topmødet!  •  for os over 50 var det for vanskeligt 

at læse plancherne, det skal være sort på hvidt. For lidt tid hele vejen igennem  •  det burde man bruge lidt 

oftere  •  meget god idé  •  et rigtig godt initiativ, for det er vigtigt at tage borgerne alvorligt  •  spændende 

initiativ  •  glimrende initiativ fra Region Sjælland. Håber at I får noget ud af vores input ☺  •  tak for 

initiativet  •  super godt tilrettelagt  •  lidt mærkeligt med de busser, der er indsat (det er en god idé) men at 

der til et klimatopmøde holder så mange personbiler undrer mig (jeg er selv kørt i bil)  •  hvad er 

belønningen for hvad vi gør? Kan vi mærke når vi når målet? Målet skal være nært  •  et super godt og 

veltilrettelagt program – meget proff  •  god dag med mange input  •  glæder mig til at læse konklusionerne  

•  mere tid til at snakke ved de andre ved bordene, bedre kage og sundere sandwich  •  kun 

ressourcemæssigt: hvorfor plastflasker med vand, ville det ikke være mere klimavenligt med kander med 

vand på bordene i stedet?  •  super idé, mere af det!  •  afstemningen, den sidste Top 10, kunne vi godt 

have sprunget over, den fungerede ikke  •   

det har været et rigtig godt initiativ, dejligt at borgerne bliver hørt  •  rigtig god idé, men jeg er bekymret for 

at politikerne ikke hører på os  •  det har været interessant  •  tror jeg er ret tilfreds  •  godt hvis et sådan 

møde også kan gennemføres lokalt  •  plasticflasker til vand var lidt upassende, sidste afstemning noget 

forvirrende og kaotisk  •  lidt rod ved sidste afstemning (divergerende oplysninger om teknikken + lidt 

tidnød)  •  vis rollemodeladfærd igennem den mad vi spiser, det vand vi drikker, kaffen, slikken, servietter, 

tryksager, udsmykning. Mindre farver, mere grønt, mere bæredygtigt. I ER ROLLEMODELLER  •  det er 
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positivt at borgerne bliver hørt  •  buschaufføren ville gerne have haft at vi blev stående ved 

parkeringspladsen for folk stod både ved afkørsel og p-plads og der kunne nemt være blevet glemt nogle  •  

god forplejning, godt ledet, godt planlagt  •  dejligt, men meget koncentreret, lærerigt til min fremtid 

forhåbentligt  •  selvom det kan være en logistisk udfordring ville det være godt med en egentlig pause 

omkring frokost, motionsindlægget var godt  •  alt for lidt tid til at forberede sig på afstemning, for lidt tid til 

afstemningerne, uklarhed over hvad der stemmes om  •  lav det mere ligetil  •  godt arrangement  •  en 

gang til •  så længe politikerne ikke bruger det som ansvarsforflygtigelse er det fint at inddrage borgerne og 

forhåbentlig få skabt en større ansvarsfølelse og medbestemmelse  •   dagen er gået godt  •  man skulle 

også have inviteret Bjørn Lomborg  •  godt initiativ med gymnastik midt på dagen, god forplejning…Og jeg 

håber virkelig at borgernes holdninger og input sætter skub i nogle forandringer  •  er spændt på om der 

kommer noget ud af vores oplæg  •  det var dejligt, hvis der havde været en stol til mig ved bordet. God idé 

med ”flydende” frokost, vi har bare ikke lært det endnu. Adresseliste ud på deltagerne, så man kunne 

arrangere fællestransport  •  det har været flot afholdt. Tak. •  fint initiativ til at få den folkelige opbakning og 

debat i gang  •  godt gået af os alle  •  afstemningssystemet er for hektisk  •  der burde være flere unge  •  

det er et stort emne og debatten blev alt for tit afbrudt på grund af proceduren  •  effektivt og inspirerende  •  

det har været særdeles spændende, jeg er dog stadig i tvivl om værdien af at bruge ressourcer på at 

rådføre sig med en der har så beskeden faktuel viden om temaet som jeg ☺  •  god veksling mellem 

afstemninger (box) og skrive sedler med prioriterede emner/muligheder  •  godt initiativ – husk feedback, 

når resultatet bruges!  •   

håber at det bliver en kanon Region at bo i  •  tak for en spændende dag   • det er et rigtig godt initiativ at 

høre hvad borgerne mener  •  der skal afsættes nogle midler/økonomi til at vi kan virkeliggøre de mange 

energiforslag  (hvad med 1 øre på fx hver liter benzin), der er jo p.t. ingen offentlige midler (næsten)   •  

tiden var knap med de mange emner, der skulle debatteres  •  ser det som et skridt på vejen… og noget 

må og skal der ske! Men det var en stor mundfuld og noget er behandlet meget overfladisk  •  kunne godt 

ønske mig lidt ”mindre akademiske” spørgsmål. Flere deltagere havde indimellem svært ved at forstå 

meningen med disse •  topmødet giver meget fokus på det, den enkelte oplever og ikke så meget en 

overordnet strategisk retning, hvilket så ligger på politikernes skuldre. Vær meget opmærksom på hvordan 

afstemningsspørgsmålene formuleres, flere kunne fortolkes meget forskelligt  •  godt arrangeret, lidt 

forvirrende afstemninger, topmødeguiden snakker meget  • evt. et bedre samspil mellem den centrale 

proces-driver og bordformænd og – referenter  •  dette er en form, der med fordel kan udbredes og bruges 

på andre områder og spørgsmål  •  det kunne være en idé at nedsætte nogle udvalg, som kunne arbejde 

med problemstillinger, hvor både borgere og politikere kunne sidde med i  • 
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Om Region Sjælland 

Region Sjælland er med over 15.000 medarbejdere regionens 
største arbejdsplads med et budget på kr. 16 mia. Vi varetager 
opgaver inden for sundhed, regional udvikling og drift af en 
række sociale institutioner for i alt 800.000 borgere. 
 

 

 

 

Hvordan styrker vi klimaindsatsen i Region Sjælland? 

- hvad skal der til, hvis du kan være med til at bestemme? 
 
Kære  
 
Politikerne i Region Sjælland inviterer dig hermed til at deltage i et stort borgertopmøde 

 
Lørdag den 30. oktober 2010 kl. 10.00 – 17.00 

i Haslev-Hallerne,  Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev 
 
Her får du sammen med 199 andre borgere fra Sjælland muligheden for at give dine forslag, vurderinger og 
prioriteringer til politikerne om, hvordan vi i Region Sjællands område kan bidrage til at bruge mindre ener-
gi, udlede mindre CO2 og skifte til brug af vedvarende energi som fx vind, sol og biomasse.  
 
Olien er ved at slippe op, og på det lange sigt er målet at blive helt uafhængige af kul, olie og naturgas. 
Det er alt sammen klima-mål som Danmark og resten af EU har forpligtet sig på at nå, nogle af dem allerede 
inden for det næste årti. 

 
Region Sjælland ønsker at være en aktiv klima-medspiller og spørger derfor nu regionens befolkning til råds 
for at kunne udforme klima-indsatsen fremover. 
 
Det kræver ingen særlig viden om klimaet at være med. Alle guides godt igennem ved hjælp af oplæg, debat 
og elektroniske afstemninger. 
 
Dit og alle andres bidrag vil løbende blive indsamlet på dagen og trykt i ”Borgernes KlimaKatalog”.  
 
Din deltagelse ved borgertopmødet i Region Sjælland er gratis. Tilmelding er nødvendig og skal være modta-
get senest den 11. oktober. Vend og se mere om topmødet og tilmelding på bagsiden. 
 
Giv os politikere nogle gode råd om, hvordan vi tackler klima-udfordringen. Vi håber, at rigtig mange borgere 
har lyst til at deltage i borgertopmødet. 

 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Steen Bach Nielsen   Eva Levinsen 

 
Formand for Regionsrådet   Formand for Udvalget for  
    Bæredygtig Udvikling 
 

 
 

17. september 2010 

 
www.regionsjaelland.dk/borgertopmoede2010  

 

 



 
 

 

 

Hvorfor skriver vi til dig? 
De folkevalgte politikere i Region Sjælland efterlyser borgernes  meninger og synspunkter om hvordan klimaindsat-
sen skal være i regionen fremover. Og de ønsker at indsamle borgernes bidrag på en spændende og anderledes måde 
– via et topmøde. 
 
Du er derfor blevet udtrukket blandt de ca. 800.000 borgere i Region Sjælland. Vi tilstræber at sammensætte et så 
bredt og forskelligt udsnit af regionens borgere som muligt.   
 
Hvis vi modtager flere tilmeldinger, end der er plads til, sikrer vi en deltagerkreds, som er blandet mest muligt, f.eks. 
med hensyn til alder og køn. Vi udsender svar på alle henvendelser den 13. oktober. 
 
Om  borgertopmødet 
Der vil på topmødet være i alt fire forskellige debatrunder. I nogle er spørgsmål til borgerne formuleret på forhånd. I 
andre sætter I selv dagsordenen.  Du vil sidde sammen med 6-8 andre borgere omkring runde borde og kan høre 
deres synspunkter i dialogen.  
 
Opgaven for deltagerne bliver bl.a. i fællesskab at finde ud af, hvad der er de vigtigste udfordringer de næste 3-5 år, 
når det gælder klima og bæredygtig udvikling i Region Sjælland. Og give forslag til løsninger eller handling, der kan 
styrke klimaindsatsen. 
 
Der vil også være en række elektroniske afstemninger om udvalgte spørgsmål. Her stemmer hver deltager anonymt 
via stemmebokse på bordet. Resultaterne af afstemningen vises på storskærm, så alle kan kigge med.  
 
Formanden for Regionsrådet i Region Sjælland byder velkommen på topmødet, men også andre politikere vil være 
med på dagen som ’lyttere’.  Det er borgmestre og øvrige politikere fra byrådene i regionens 17 kommuner og natur-
ligvis politikere fra Regionsrådet. Det er en dag med borgerne i hovedrollen uden indblanding fra politikere, eksperter 
eller andre. 
 
Alle resultater indsamles løbende på dagen og vil blive trykt i ”Borgernes KlimaKatalog”. 
 
Region Sjælland byder på forplejning under hele topmødet. 
 
Et politikermøde følger op 
Kun tre uger efter borgertopmødet, den 22. november, inviterer Region Sjælland politikere fra Folketinget, fra kom-
munerne, fra EU-parlamentet til et politikermøde i Regionshuset i Sorø. Her skal politikerne behandle borgertopmø-
dets resultater med henblik på i fællesskab at finde frem til hvad de synes der er vigtigt politisk at gøre noget ved for 
at styrke klimaindsatsen i regionen som område.  
 
Efter politikermødet udsender Region Sjælland resultaterne fra de to møder til alle deltagerne, til alle byrådsmed-
lemmer og til pressen – ”Borgernes KlimaKatalog” samt en tilbagemelding fra politikerne. 
 
Tilmelding 
Det er gratis at deltage på borgertopmødet, men tilmelding er nødvendig. Transportudgifter dækkes efter topmødet 
(dog kun udgifter på 30 kr. og derover) – et skema udleveres på dagen. Husk at gemme kvitteringer. 
 
Udfyld vedlagte tilmeldingsskema og send det i svarkuverten. Portoen er betalt. Eller brug tast-selv på 
www.tekno.dk/regionsj med denne kode . Tilmeldingen skal være modtaget senest den 11. oktober. 
Husk at afkrydse om du ønsker at benytte den særligt arrangerede bustransport. 
 
Efter tilmeldingsfristen udsender vi program og mere information til de, der får mulighed for at deltage. Blandt andet 
et debatoplæg, så det er muligt at orientere sig lidt på forhånd om emnet. Desuden vil der i brevet være information 
om de særlige busser, der gratis kan køre dig til og fra topmødet.  
 
Hvem står bag? 
Borgertopmødet afholdes af politikerne i Regionsrådet i Region Sjælland.  Det sker i samarbejde med Teknologirådet, 
der er faglig ansvarlig for at planlægge og gennemføre selve mødet. Teknologirådet er en uafhængig institution, der er 
nedsat af Folketinget til at bistå med uvildig rådgivning til folkevalgte politikere. Se mere på www.tekno.dk. 
 
Har du spørgsmål? 
Hvis du har spørgsmål vedrørende borgertopmødet, er du velkommen til at kontakte Region Sjælland, projektleder 
Noel Brings Jacobsen, Regional Udvikling, nbja@regionsjaelland.dk, tlf. 57 87 58 61. Eller Teknologirådet, projektle-
der Anne Funch Rohmann, afr@tekno.dk, tlf. 33 45 53 64. 

  

 
www.regionsjaelland.dk/borgertopmoede2010  

 

 



 

 

Tilmeldingsskema 
 

Det er også muligt at tilmelde sig via tast-selv på www.tekno.dk/regionsj med denne  

 

Jeg ønsker at deltage i borgertopmødet lørdag den 30. oktober 2010, kl. 10.00-17.00 i Region Sjælland. Arran-

gementet afholdes i Haslev-Hallerne,  Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev 

 

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig og senest mandag  den 13. oktober 2010. 

 

 
Navn:  

Co:  

Adresse:  

Postnummer og by:  

 

 

Transport (sæt kryds) 

 
Jeg sørger selv for transport   ¨ 

Jeg ønsker at benytte de gratis indsatte busser  ¨ 

 

Regionen arrangerer særlig bustransport til og fra borgertopmødet fra opsamlingssteder rundt i regionen. Hvor og 

hvornår busserne kører, vil fremgå af det svarbrev, vi udsender til deltagerne den 13. oktober. 

 

Baggrundsinformation (sæt kryds) 

 
Køn: Kvinde ¨ Mand  ¨ 

 

Alder: Under 21 år  ¨ 21-30 år ¨ 

31-40 år ¨ 41-50 år ¨ 
51-60 år ¨ 61-70 år ¨ 

 Over 70 år  ¨ 

 
Beskæftigelse: ____________________________________________

 
www.regionsjaelland.dk/borgertopmoede2010  
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Deltagerliste og statistik 

Fremmødte borgere fra Region Sjælland

Ali Daoudi  Industritekniker Næstved 
Ali Emad  Arkitekt Greve 
Allan Kirketerp  Roskilde 
André Sandgreen Jensen  Postomdeler Holbæk 
Anita Riebeling Madsen  Handicaphjælper  
Anita Smed  Assistent Køge 
Anja Justyna Egeriis  Lønbogholder Kalundborg 
Anja Karina Keller  Civilingeniør, miljø, projektleder Roskilde 
Anna Birthe Villa  Sundhedsvæsenet Faxe 
Anne Dorte Hansen Dehn  Psykolog - Lærer Lejre 
Anne Lise Hansen  Pensionist Ringsted 
Anne Lise Pedersen  Folkeskolelære / efterløn Køge 
Anne-Marie Helle Pedersen  Lærer Odsherred 
Annette M B Dahl Thy  Praktisk undervisningsmedhjælper Slagelse 
Anni Bente Jensen   Næstved 
Annie Hansen  Pensionist Holbæk 
Arne Benny Larsen  Pensionist Guldborgsund 
Axel J Simonsen  Sosu Voksenelev Næstved 

Bent Erik Nielsen  Rådgiver for byggeri Lolland 
Bent Larsen  Pensionist  
Bettina Zabell Jensen  Kontorassistent Holbæk 
Birgit Dagny Jansson  Socialrådgiver Roskilde 
Birgit Eggertsen Hansen  Folkepensionist Roskilde 
Birgitte Bock  Farmakonom Guldborgsund 
Birgitte Juul Hædersdal  Lægesekretær Holbæk 
Birthe Elsebeth E. Petersen   Guldborgsund 
Birthe Mortensen  Pensioneret  folkeskolelærer Kalundborg 
Birthe Svarre Jørgensen  Deltidsarbejde i konsulentfirma Ringsted 
Bjarke Povl Ogilvie Hakmann  Bygningsstruktør Slagelse 
Bjarne Lauder  Efterlønsmodtager Slagelse 
Bo Cervin  Selvstændig Vordingborg 
Boye Christensen  Gårdejer Slagelse 
Brian Bithsz  Pensionist  

Charlotte Ølgaard Hansen  Pædagogmedhjælper Slagelse 
Christian Rosenkvist  Lærer Guldborgsund 
Claus Bo Pedersen  Roskilde 
Claus Liljeberg  Slagter / salg og ekspedition Køge
Conny Eva Kildsgaard Hansen  Næstved 

Dianna Isabella Steffie Guyard  Studerende ved KU Roskilde 
Dorte Dyhre Christensen  Salgchef Roskilde 
Dorte Eva Kejlskov  Account Manager Faxe 

Edith Gerd Krogh   Kalundborg 
Ellen Riis   Næstved 
Ellen Skjødt Raahauge  Lærer Guldborgsund 
Else Olsen  Administration Stevns 
Else Rosenqvist Jakobsen  Efterlønner, (tidligere pædagog) Solrød 
Elsebeth Johannessen  Næstved 
Elsebeth Lynge  Professor, Københavns Universitet Vordingborg 
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Erik Bjørn Kristiansen  Ingeniørassistent Holbæk 
Erling Mørch Broe  Pensionist Guldborgsund 
Eva Malmgren  Pædagog/landmand Ringsted 
Eva Skov  Kok/efterskolelærer Ringsted 
Evy Omel Nielsen  Socialpædagog/Hjemmevejleder Faxe

Finn Gunner Tygesen  Pensioneret overlærer Roskilde
Finn Krause Thomsen  NLP Terapeut Ringsted 
Flemming Arne Pedersen  Blikkenslager  Efterlønner Køge 
Flemming Birck Pedersen  Afdelingsleder Lejre 
Flemming Gerrit Kurzweg  Lejre 
Flemming Røttig  Universitetslærer/deltidslandmand Holbæk 
Freddie Hemming Hansen  Pensionist Vordingborg 
Frede Christian Jensen   
Frederik Sylvest Ørting  Pædagog Ringsted 

Gert Mølgaard  Adm. direktør  
Gertie Vanggaard  Pædagog Næstved 
Gitte Irene Andersen Ørris  Førtidspensionist Slagelse 
Grethe Schnack Nielsen  Social- og sundhedshjælper Ringsted 
Gustav Nørgaard  Pensionist /Snedker Vordingborg 

Hanne Larsen   Odsherred 
Hanne Winther Schor  Børnehavepædagog Greve 
Hans Arne Lejel  Førtidspensionist Greve 
Hans Henrik Nielsen  Kultur og Fritid Sorø 
Henning Leo Boyer Pedersen  Gartner Næstved 
Henny Dora Lohse  Pensionist Sorø 
Henrik Kærby Klinge  Specialarbejder Faxe 
Henrik Skovsholm  Diesel mekaniker Køge 
Hilden Robert Nielsen  Pens. ing. Slagelse 

Ib Vos  Pensionist Stevns 
Ibeth Axeltoft Hansen  Gymnasielærer Sorø 
Ilse Merete Wallace  Guldborgsund 
Ina Vibeke Holleufer Jaller  Landskabsarkitekt Solrød 
Inge Aaskov Suhr  Korrespondent Roskilde 
Ingelise Ørum Bertelsen  Efterlønsmodtager Sorø 
Ingrid Marie Munkholm Lund  Pensioneret lærer Holbæk 

Jacob Harboe  Teknisk Designer Roskilde 
Jan Blom Hansen  Chefkonsulent Sorø 
Jan Erik Henriksen   Holbæk 
Jan Holmegaard Hansen  Konsulent Lejre 
Jan Kristensen   Holbæk 
Jan Pedersen  Kleinsmed / Brandmand Næstved 
Jan Schou Kristoffersen  Ingeniør Næstved 
Jeanette Anslund Stavnskær  Kvalitetsmedarbejder Holbæk 
Jeanette Maria Hansen  Laboratorietekniker Ringsted
Jens Bøgsted Salomonsson  Lagerleder Næstved 
Jens Georg Preben Hansen   
Jens Møller  Unge rådgiver Næstved 
Jens Pedersen  Tjenestemandspensionist Guldborgsund
Jens Rosenhoff Christensen  Pensionist Roskilde 
Jesper Fournaise Juul Pedersen  Firmaejer Lejre 
Jesper Frederiksen  Folkeskolelærer Odsherred 
Jesper Gert Andersen  Sælger Grafiske Maskiner Køge
Jesper Smith Carlsen  HR-konsulent Holbæk 
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Jette Lone Jensen  Konsulent/leder Holbæk 
Jette Lyders Hansen  Merit- lærer studerende Faxe 
Jette Nordkvist Thylkjær  Pensionist Greve 
Jette Sejer Christensen  Projektsalgschef  Stevns 
Jimi Byrsø Dan  Kemiker  Odsherred 
Joan Fischer  Slagelse 
Joel Lemvigh Jeppsen  Pensionist Køge 
John Halager Mogensen  Pædagogmedhjælp Ringsted 
John Henrik P. Christoffersen  Selvstændig Roskilde
John Jespersen  Pensionist Roskilde 
John Povlsen  Fhv rektor Lolland 
Jonna Dorit Nyegaard  Pensionist/konsulent Greve 
Judith Lena Maja Voldby  Serviceassistent Roskilde 
Jytte Berg Jørgensen  Socialpædagog  
Jørgen Bech Jensen  Ledig Faxe 
Jørgen Jensen  Ingeniør Guldborgsund 
Jørgen Lang Pedersen  Farmaceut  
Jørgen Linder  Pensionist Køge 
Jørn Bent Delff Andersen  Fabrikant Holbæk 
Jørn Hansen  Pedel / teknisk serviceleder Køge 
Jørn Ulrik Palle Jensen  Pensionist Næstved 

Karina Bonnerup  IT koordinator Køge 
Kenneth Hougaard  Smed  
Ketty Pedersen  Lærer Faxe 
Kim Lenler  Elektriker Roskilde 
Kim Liebmann Bach Scheye  Førtidspensionist Guldborgsund 
Kirsten Marie Hedegaard   Faxe 
Kirsten Marie Sovinc Mathiasen   
Kirsten Mark Bundgård  Statsautoriseret Fodterapeut Næstved 
Kirsten Merete Frisk Andersen  Lærer Solrød 
Kjeld Steen Madsen  Servicechef Roskilde 
Knud Overgaard Frandsen  Vejleder, nu pensionist Næstved 
Kristina Agnete Hvidsten Larsen  Software programmør Odsherred 
Kristina Nielsen  Industriel designer Roskilde 
Kurt Bisgaard  Servicemedarb. Greve 
Kurt Bue Nørregaard  Arkitekt M.A.A. Guldborgsund 
Kurt Esmann Christiansen  Pensionist Faxe 

Laila Birthe Jørgensen  Pensionist Holbæk 
Lajla Jeanette Nielsen   
Lars Bo Reinholdt Nielsen  Førtidspensionist Vordingborg 
Lars Nowack  Projektleder Roskilde 
Lasse Egeberg Mygind  Slagelse 
Lena Olsen  Specialpædagog (pensionist) Faxe 
Lene Smith  Projektkoordinator Sorø 
Linda Marianne Hansen  Pensioneret erhvervsrådgiver Køge 
Lisbet Schjellerup Funch-Øhlers  Folkeskolelærer Vordingborg 
Lisbeth Dam  Sygeplejerske Holbæk 
Lise Susanne Braunschweig Olsen  Pædagog, souschef 
Lone Bruun  Efterløn Odsherred 
Lone Engelhardt Holm  Førtidspensionist Ringsted 
Louis Philip Philipsen  Selvstændig konsulent 
  
Maibritt Rasmussen  Husassistent Lolland 
Malene Sundgaard Nielsen  Supply Chain Coordinator Greve 
Margaret Aluoch Sørensen  Roskilde 
Maria Prindal Hansen  Konsulent Køge 
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Marian Jørgensen  Efterlønner Roskilde 
Marianne Bebe Krog  Fysioterapeut Faxe 
Mathilde Kjær Pedersen  Matematik studerende Roskilde 
Micael Kvist Duncan   Slagelse 
Michael Bach  Administrationschef Solrød 
Mick Peter Hart  Studerende Roskilde 
Mogens Stig Svejgaard  Slagelse 
Mogens Østerskov Hansen  Chefkonsulent Køge 
Morten Kalmark  Psykiatrikonsulent Roskilde 
Namnual Inthaiwong Andersen  Sundhedsektor Slagelse

Nette Gitte Olsen  Holbæk 
Niels Christian Roden  Varekontrollør Greve 
Niels Peter Rasmussen  Pensionist Kalundborg 
Niels-Erik Nielsen  Elektroingeniør, pensionist Greve 
Nikolaj Bang Christensen  Bogholder/controller Ringsted 
Nils Mulvad Jørgensen  Pensioneret psykolog 
  
Ole Bjørn Pedersen  Livredder Lolland 
Ole Nedergaard  Ledig Faxe 
Ole Stougaard  Pensionist  

Palle Villy Mortensen  Pensionist Roskilde 
Pelle Kaas Rasmussen  Ledig Slagelse 
Per Allan Jørgensen  Alu Tømrer Roskilde 
Per Erik Skovby  Tekn. Assistent Guldborgsund 
Per Frandsen  Odsherred 
Per Lennart Ambus  Forskningsspecialist Lejre 
Per West  Landmand Guldborgsund 
Pernille Hertz  Studerende ved DPU Sorø 
Peter Friis Møller  Næstved 
Pia Maria Mc Cormack  Miljø tekniker Lejre 
Poul Jacob Legard Ipsen  Chauffør / Lagermedarbejder Ringsted 
Poul Larsen  Roskilde 

Rune Aaskov Nielsen  Rengøringsassistent Vordingborg 

Signe Vendelbo Lektonen  Jobsøgende cand.scient.soc. Roskilde 
Solveig Hvilsom  Køge 
Steen Hansen  Udviklingschef Faxe 
Steen-Ove Riddersholm  Auto Industrien Guldborgsund
Stig Sønderby Christensen  Afdelingsleder Teknisk Service Vordingborg 
Susanne Grantzau  Konsulent Roskilde 
Susanne Jensen Petersen  Sosu.hjælper Næstved 
Sven Otto Herløv  Døgn Institions Medarbejder Lejre
Svend Erik Skyggedal Rasmussen  Lastvognsmekaniker
 Guldborgsund 
Svend Leon Clausen  Pensioneret EU-tjenestemand Roskilde 
Svend Aage Petersen  Smed Roskilde 
Svend-Erik Printz Jensen  Folkepensionist Guldborgsund 

Thomas Holst Rasmussen  Roskilde 
Thomas Mads Juhl  Salgschef Solrød 
Thomas M. Kundby Andersen  Pensionist Odsherred 
Thomas Quistgaard Nielsen  Koncernøkonomichef Roskilde 
Thorkild Jørgensen  Pensionist Køge 
Tina Merete Hagstrøm  Lærer (folkeskolen) Stevns 
Tommy Bøgeskov Gjerding  IT Application Specialist Køge 
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Tonny Korndrup  Kørende salgschef Slagelse 
Torben Elm  Biolog/forsker  Kalundborg 
Torben Kofoed  Ingeniør, rådgiver Kalundborg 
Torben Schæfer  Pensionist Holbæk 
Tove E Mosegaard Hansen  Pensionist Holbæk 
Tove Gerup Thies-Petersen  Pensionist Lejre 

Ulla Ebbesen  Studerene Køge 
Ulla Jensen  Efterløn Lejre 
Ulla Margrethe Folke  Prakt. neuropsykolog Lejre 
Ulrik Dantzer  Udviklingsingeniør Kalundborg 
Uno Vagn Rasmussen  Arkitekt/pensionist Slagelse 
Vagn Henning Larsen  Lolland 

Vagn Tage Jensen  Scenemester Greve 
Vinni Ilse Larsen  IT-konsulent Slagelse 

Aase Lyngesen   Næstved 

Topmødeguide 
Mette Seier Helms, proceskonsulent 

Oplægsholdere 
Jesper Theilgaard, DR, meteorolog 

Poul Erik Morthorst, seniorforsker, Forskningscenter RISØ 

Bordformænd

Kommunalpolitikere fra kommuner i regionen

Linda Nielsen, formand, Teknik- og Miljøudvalget, Sorø Kommune 
Arne Graae Jensen, formand, Teknik- og Miljøudvalget, Guldborgsund Kommune 
Knud Erik Hansen, borgmester, Faxe Kommune 
Nelle Søndermand, formand, Klimaudvalget, Faxe Kommune 
Henning Jensen, borgmester, Næstved Kommune 
Lene Koustrup Madsen, formand, Lokaldemokratiudvalget, Næstved Kommune 
Poul Lindor Nielsen, borgmester, Roskilde Kommune 
Hans Barlach, borgmester, Greve Kommune 

Regionspolitikere fra Regionsrådet i Region Sjælland

Naima Simring 
Henning Fougt 
Tina Boel Reugboe 
Kai Nielsen 
Henning Michael Tønning 
Kate Sørensen 
Steen Bach Nielsen 
Knud Fanøe Munksgaard 
Eva Christiane Levinsen 
Susanne Lundvald 
Jens Stenbæk 
Søren Eriksen 
Louis Selchou Hansen 
Jens Ravn 
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Jorun Bech 
Torben Haack 
Ole Marqweis 
Hans Ole Drost 
Hans Ole Nybjerg 
Nicolai Nicolaisen 

Bord-referenter fra Region Sjællands administration

Lisbeth Iversen, RU 
Carsten Ebbekjær, RU 
Marlis Erichsen, RU 
Anette Moss, RU 
Per Anders Foss, RU 
Anne Mette Christiansen, RU 
Sidse Lillebæk Veje, LS 
Louise Bøgh Hørslev, KOM 
Trine Fedreheim, RU 
Mette Høstgaard Bonde, RU 
Winnie Larsen, RU 
Kirsten Rosenberg, KOM 
Nihal Ocak, KOM 
Hanne Ahrensbøll, KOM 
Anna Stærbo, KOM 
Vibeke Lyngse, KOM 
Mikkel Østergaard, RU 
Gønül Topcu, RU 
Marian Elmquist, RU 
Tine Åge, RU 
Anne Vivi Jørgensen, LS 
Thomas Crone, LS 
Tonni Kragh, RU  
Anne Brehmer, RU 
Marianne Jensen, LS 
Kirsten Grunddal, RU 
Henrik Kaalund, RU 
Jan Huus Westergaard, RU 

Øvrige fra Region Sjællands administration 

Per Lindberg Bennetsen 
Noel Brinch Jacobsen, RU 
Bjarne Rasmussen, RU 
Lene Stærbo, KOM 
Gert Ellegaard, KOM 
Susanne Bredgaard, RU 

Reception:
Anette Lauritsen, LS 
Kirsten Fischer, KOM 
Merete Neerup, KOM 
Anne Baarse, RU 

RU = Regional Udvikling 
LS = Ledelsessekretariatet 
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KOM = Kommunikation 

Teknologirådet 

Anne Funch Rohmann projektleder 
Lars H. Fischer it-manager 
Hans Cz. Jørgensen it-konsulent 
Julie Fjendbo Jørgensen projektmedarbejder 
Peter Lemcke Frederiksen projektmedarbejder 

Deltagerstatistik  
- Borgertopmøde om klima den 30. oktober 2010, Regi on Sjælland 

Fordeling af deltagere på køn

41%

59%

Kvinder

Mænd
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Fordeling af regionens befolkning på køn (20-70 år)
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Fordeling af deltagere på kommuner
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Deltagernes transportform

41%

59%

Indsatte topmødebusser

Sørger selv for transport
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