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Sådan når vi 50 % 
vedvarende energi i Region 
midtjylland inden 2025
Energikonference den 2. februar i kulturhuset i Skanderborg

Region midtjylland har en vision om, at vedvarende energi senest i 2025 udgør 

mindst 50 % af regionens energiforsyning. Virkeliggørelsen af visionen skal gøre 

regionen til en mere bæredygtig region, et bedre sted for regionens borgere at 

leve og fastholde regionen som en foregangsregion inden for grøn energi.

Region midtjylland støtter op om regeringens mål om, at halvdelen af Danmarks 

traditionelle el-forbrug skal komme fra vindmøller senest i 2020, at Danmarks 

el- og varmeforbrug skal dækkes fuldt ud med vedvarende energi allerede i 2035 

og endeligt at hele Danmarks energiforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 

2050.

Hvis vi skal nå disse ambitiøse mål, skal der 
tages initiativer og handles nu
Region midtjylland har udarbejdet en perspektivplan, der giver et bud på, hvordan 

vi kan nå målet om 50 % vedvarende energi i Region midtjylland allerede i 2025. en 

plan der tager udgangspunkt i regionens egne energiressourcer og udgangspunkt 

i stort set eksisterende og markedsmodne teknologier. Perspektivplanen viser, 

hvorledes vi ved udnyttelse af vores vind, sol, biomasse, biogas og andre grønne 

ressourcer kan opfylde visionen på en fremadrettet måde.

kom og vær med til at debattere og igangsætte 
nye initiativer i Region Midtjylland
Region midtjylland har med baggrund i energipespektivplanen taget initiativ til 

en energikonference den 2. februar 2012 i kulturhuset i Skanderborg. målet er at 

sætte fokus på, hvilke muligheder vi har som region, kommuner, energiproducen-

ter, energiselskaber, vidensinstitutioner m. fl. for at styrke udviklingen i anvendel-

sen af vedvarende energi.

Kontaktpersoner:

Jørgen Krarup, tlf.: 78411807

E-mail: joergen.krarup@ru.rm.dk

Britta Madsen, tlf.: 78411501

E-mail: britta.madsen@ru.rm.dk

Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 24. januar 2012.

Det maksimale deltagerantal i konferencen

er 250 efter ”først til mølle princippet”.
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Formålet med konferencen er at få deltagernes 
bud på, hvilke aktiviteter og handlinger, som vi bør 
igangsætte i regionen for at fremme udviklingen. 

På konferencen får du:
• Indblik i status på arbejdet med regeringens energipolitiske forlig.

• Førstehåndsviden om regionens ’Perspektivplanen for 50 % vedvarende energi  

 i Region Midtjylland  i 2025’.

• Adgang til debatten mellem regionens politikere, virksomhedsledere og 

 eksperter om nødvendige tiltag i Region midtjylland.

• Mulighed for at deltage i workshops og give dit bud på, hvad der konkret 

 skal gøres.

kom og deltag i energikonferencen og giv dit bud.

Kontaktpersoner:

Jørgen Krarup, tlf.: 78411807

E-mail: joergen.krarup@ru.rm.dk

Britta Madsen, tlf.: 78411501

E-mail: britta.madsen@ru.rm.dk

Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 24. januar 2012.

Det maksimale deltagerantal i konferencen

er 250 efter ”først til mølle princippet”.
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Program
09.00 Registrering og kaffe.

09.30 Velkomst. Bent Hansen. Regionsrådsformand.

 Status på det energipolitiske forlig. 

 Steen Gade. Formand for Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg.

   

 Et bud på hvordan Region Midtjylland kan bidrage 

 til 50 % vedvarende energi i 2025.

 Charles nielsen. Vækstforum midtjyllands Råd for energi- 

 og miljøteknologi.

10.30 Pause.

11.00 TEMA 1: kommunernes og regionens rolle for fremtidens 

 energiforsyning.

 Panel: Steen Gade (Formand for Folketingets Klima-, Energi- og Bygnings 

 udvalg), Bent Hansen (Regionsrådsformand) Flemming Eskildsen (Borg 

 mester i Skive  Kommune), Jacob Bundsgaard (Borgmester i Aarhus Kom 

 mune) og Iver Enevoldsen (Borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune). 

    

 TEMA 2:  Energisektorens udfordringer og muligheder.

 Panel: Charles nielsen (Director R&D hos DonG energy og Vækstforum  

 midtjyllands Råd for energi- og miljøteknologi), Per kristensen (Direktør  

 for Brædstrup Fjernvarme), Jesper Skovhus Andersen (Direktør for Ring 

 købing Fjernvarmeværk) og Holger Blok (Adm. direktør for EnergiMidt). 

 Ordstyrer Søren Hermansen. Direktør for Samsø Energiakademi.

12.25 Afrunding  og introduktion til eftermiddagen ved Bent Hansen.

12.30 Frokost.

13.30 workshops: Hvorledes kommer vi videre med den konkrete indsats?

Kontaktpersoner:

Jørgen Krarup, tlf.: 78411807

E-mail: joergen.krarup@ru.rm.dk

Britta Madsen, tlf.: 78411501

E-mail: britta.madsen@ru.rm.dk

Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 24. januar 2012.

Det maksimale deltagerantal i konferencen

er 250 efter ”først til mølle princippet”.
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Kontaktpersoner:

Jørgen Krarup, tlf.: 78411807

E-mail: joergen.krarup@ru.rm.dk

Britta Madsen, tlf.: 78411501

E-mail: britta.madsen@ru.rm.dk

STRATEGISk EnERGIPLAn-

LÆGnInG I koMMUnERnE

Ordstyrer:  Søren Hermansen

Direktør for  Samsø 

energiakademi.

13.30:

kommunal strategisk 

energiplanlæging. Bjarne 

Juul-kristensen. Civilingeniør 

hos energistyrelsen.

Udfordringer og muligheder for 

udbygning med vindkraft. kåre 

Albrechtsen. Sekretariatschef  

i miljøministeriets vindmølle-

sekretariat.

erfaringer med ny Varmeplan 

anno 2011.  Louise Langbak 

Hansen. Varmeplanlægger 

hos Silkeborg kommune.

14.30: Pause.

14.45: Debat: Hvad kan vi, hvad 

vil vi og hvad mangler vi for 

at komme videre? kort oplæg 

ved nanna Seidelin. konsulent 

hos Region midtjylland.

16.00: Afrunding.

VEDVAREnDE EnERGI I

VARME- oG ELSEkToREn

ordstyrer: Per kristensen. 

Direktør for Brædstrup 

Fjernvarme.

13.30: 

muligheder og udfordringer 

i fjernvarmesektoren. 

Morten Hofmeister. 

Leder af Fjernvarmens 

Udviklingscenter. 

Samarbejde om fjernvarme 

over kommunegrænser – 

Fjernvarmenet Østjylland.

Christian niederbockstruck 

Direktør for Horsens 

Varmeværk.

Solvarme og 

grundvandsvarmepumpe 

på Rye kraftvarmeværk.

Per Alex Sørensen. 

konsulent hos Planenergi.

14.30: Pause.

14.45: Debat: Hvorledes øger vi 

brugen af vedvarende energi 

i varme- og elforsyningen? 

kort oplæg ved Jørgen 

krarup. Chefkonsulent 

hos Region midtjylland.

16.00: Afrunding.

LAnDBRUGET SoM 

PRoDUCEnT AF 

EnERGIRESSoURCER

 ordstyrer: knud Tybirk. 

Projektleder ved Agro 

Business Park/INBIOM.

13.30: 

Produktion og udnyttelse af 

biogas i Region midtjylland. 

Jørgen Lindgaard olesen. 

konsulent hos Planenergi.

maabjerg energy Concept 

– et helhedsorienteret 

grønt systemkoncept. 

Søren Holm Pedersen.  

Projektudviklingschef 

hos Vestforsyning. 

Dyrkning af energipil 

og perspektiver for 

forretning. Søren Ugilt. 

Seniorkonsulent  AgroTech.

14.30: Pause. 

14.45: Debat: Hvorledes 

får vi aktiveret landbruget 

som energiproducent? kort 

oplæg ved Henrik Brask 

Pedersen. Afdelingschef 

hos Region midtjylland.

16.00: Afrunding.

workshop 1 workshop 2 workshop 3

Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 24. januar 2012.

Det maksimale deltagerantal i konferencen

er 250 efter ”først til mølle princippet”.
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Persongalleri
Panel TEMA 1: kommunernes og regionens rolle for fremtidens energiforsyning.

Kontaktpersoner:

Jørgen Krarup, tlf.: 78411807

E-mail: joergen.krarup@ru.rm.dk

Britta Madsen, tlf.: 78411501

E-mail: britta.madsen@ru.rm.dk

ordstyrer

Søren Hermansen
Direktør for Samsø Energiakademi.

Bent Hansen
Regionsråds-

formand

Flemming Eskildsen
Borgmester i 

Skive Kommune

Jacob Bundsgaard
Borgmester i 

Aarhus Kommune

Iver Enevoldsen
Borgmester i 

Ringkøbing-Skjern 

Kommune

Steen Gade
Formand for 

Folketingets 

Klima-, Energi- og 

Bygningsudvalg

Charles nielsen
Director R&D hos 

DONG Energy 

og Vækstforum 

Midtjyllands Råd for 

Energi- og Miljøtek-

nologi

Per kristensen
Direktør for Bræd-

strup Fjernvarme

Jesper Skovhus Andersen
Direktør for Ringkøbing Fjernvarmeværk

Holger Blok
Adm. direktør for 

EnergiMidt

Panel TEMA 2:  Energisektorens udfordringer og muligheder.

Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 24. januar 2012.

Det maksimale deltagerantal i konferencen

er 250 efter ”først til mølle princippet”.
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Kontaktpersoner:

Jørgen Krarup, tlf.: 78411807

E-mail: joergen.krarup@ru.rm.dk

Britta Madsen, tlf.: 78411501

E-mail: britta.madsen@ru.rm.dk
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Der er gode 
togforbindelser 
til Skanderborg 
fra nord og syd, 
og  det tager ca. 
15 minutter til 
fods at gå til 
kulturhuset
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