
 
 

KLIMATPOLITIKENS EKONOMISKA UTMANINGAR 

Seminarium 21 september 2007 

 

Se Programmet längst ner, med presentationer att ladda ner! 

Intresset för detta seminarium blev över all förväntan, vi var över hundra personer så vi blev tvungna att 
byta till den stora Hörsalen i sista stund. Alla föreläsare kom och delade med sig av sina erfarenheter.  
 
Syftet med seminariet var att klargöra hur ekonomiska styrmedel kan utformas för att underlätta en 
övergång till förnybar energi samt hur näringslivet och övriga samhället kan tänka strategiskt och 
anpassa sig till nya prisrelationer. Genom att lyfta fram dessa ekonomiska frågor vill seminariet inspirera 
svenskt näringsliv och Sveriges regering att ta ledarskap inför ordförandeskapet i EU hösten 2009.  
 
Manifestet (ladda ner slutversionen!) diskuterades av en politikerpanel och har skrivits under av ett 
femtiotal medverkande. Detta Manifest kommer att användas som ett avstamp för den konsensus som 
håller på att utvecklas inom EUs Klimatpolitik. Andreas Carlgren har fått det i handen. 
 
Ett försök till sammanfattning är knappast värt. Istället låter vi er läsare ladda ner de föreläsningar som 
vi har fått tillåtelse att sprida. Se under respektive programpunkt nedan. (under bearbetning...) 
 
Programmet som pdf-fil 
 
PROGRAM  
 
8.30 Registrering och frukostfralla  
 
9.00 Inledning. Global anpassning till stigande energipriser (Ladda ner)  
Thomas Hahn m fl arrangörer  
 
9.20 En värld i förändring: utmaningar och anpassningar till ett nytt klimat (Ladda ner)  
Professor Kevin Noone, Director of IGBP  
 
9.50 Politiska och ekonomiska kriser vid stigande energipriser  
Gunnar Lindstedt, Veckans Affärer  
 
10.30 Strategisk planering med back-casting (Ladda ner)  
Professor Karl-Henrik Robèrt, grundare av The Natural Step  
 
11.00 Effektiva styrmedel för att hejda klimatförändringen  
Professor Thomas Sterner, Göteborgs Univ (Ladda ner)  
1
Gunilla Hadders, Programchef Respect Europe  
 
1
Amanda Haworth Wiklund, Carbon Disclosure Project 
 
1
 
1
Birgitta Johansson-Hedberg, styrelseproffs Plats för sp
 
1
Dennis Pamlin, WWF  
 
1
Olle Björk, Miljödepartementet  
 
1

1.30 Företag som Goda Exempel: BLICC (Ladda ner) 

1.50 Investerare som påtryckare (Ladda ner) 
Scandinavia  

2.10 Lunchbuffé  

3.20 Strategisk anpassning inom näringslivet  
onsorsloggor  

3.40 Handel med utsläppsrättigheter - fällor och möjligheter  

4.00 Globalt verkningsfulla styrmedel (Ladda ner) 

4.50 Frågor från deltagarna  

http://www.dnsy.se/_upload/efm/seminariet%20sept%202007/stockholm%20manifesto%2015%20nov%202007.pdf
http://www.dnsy.se/_upload/ekonomikonferens%2021%20september%20program.pdf
http://www.dnsy.se/_upload/efm/seminariet%20sept%202007/hahn%20semin%2021%20sept.pdf
http://www.dnsy.se/_upload/efm/seminariet%20sept%202007/kevin%20noone%2021%20sept.pdf
http://www.dnsy.se/_upload/efm/seminariet%20sept%202007/kh%20robert%2021%20sept%202007.pdf
http://www.dnsy.se/_upload/efm/seminariet%20sept%202007/thomas%20sterner.ppt


Moderator: Professor Magnus Enel
 
1
Carina Ohlsson, ordf. i Riksdagens Miljö & jordbruksutsk
Claes Västerteg, vice ordf. i Riksdagens Miljö & jordbruksutskott 
Maria Wetterstrand, språkrör (mp)  
Anders Wijkman, EU-parlamentet (kd
Moderator: Magnus Enell  

l  

5.10 Presentation av Manifest och Paneldebatt  
ott (s)  

(c)  

)  

eltagare inbjuds att skriva under) 

6.30 Avslutning av seminariet  

18.00 Kvällsprogram med ost och vin (ekologiskt odlat)  
  

Manifestet som pdf (alla d
 
1
 
- 
följt av underhållning med Anders Linder, Artister för Miljön

 

http://www.dnsy.se/_upload/efm/seminariet%20sept%202007/blicc%20presentation%2021%20sept%202007.pdf

