
 

Miljøforeningen Dover Sogn Hårbyvej 35, Nygårde, 8680 Ry 

Dover Sogn, den 2. september 2021 

 

Pressemeddelelse 
 

Der bliver sat fokus på klimaet på KlimaTopMøde i Alken Mejeri den 30. september 2021 kl. 19. 

Vi inviterer debattør og forfatter Kjeld Hansen og kampagneleder for landbrug & skov Kristine 

Clement, Greenpeace, til at sætte fokus på klimaudfordringerne med afsæt i den animalske 

produktion. 

 

”Målet med topmødet er at sætte klimaet højest på dagsordenen. Det gælder ikke kun for politikerne 

men også for os almindelige danskere”, forklarer Peter N. Andersen, formand for Miljøforeningen 

Dover Sogn, og henviser til den seneste rapport i august fra FN’s Klimapanel, IPCC, hvor de gør 

status over klimaudfordringen.  

 

I rapporten fokuserer panelet på klimaets alarmerende tilstand og sammenhængen mellem 

menneskeskabt CO2-udledning og ekstreme vejrhændelser. Rapporten fastslår  

• at menneskelig indflydelse har utvetydigt opvarmet klimasystemet, og udbredte og hastige 

opvarmninger har allerede fundet sted 

• at den globale opvarmning forventes at overstige 1,5 grader i de tidlige 2030’ere i alle 

scenarier på nær det mest pessimistiske, hvor den vil stige endnu mere. 

• at den globale opvarmning vil overstige 2 grader i midten af det 21. århundrede, med mindre 

der sker store reduktioner af drivhusgasser i de kommende årtier. I værste fald stiger 

temperaturen mellem 3,3 og 5,7 grader inden år 2100. 

 

”Kjeld Hansen har gennem mange år været en markant stemme i miljø- og klimadebatten specielt i 

forhold til landbrugets rolle. Kjeld Hansen har en stor viden om området, og vi glæder os meget til 

at møde ham”, fortæller Ann Gertrud Bertelsen, bestyrelsesmedlem i Miljøforeningen Dover Sogn. 

 

”Mit oplæg handler om Greenpeace aktuelle klage over Danish Crowns mærkningsordning og 

markedsføringskampagne "klimakontrolleret gris", og hvorfor vi har vurderet, at det er 

greenwashing og vildledning af forbrugerne,” fortæller Kristine Clement og tilføjer ” samt om 

hvorfor det er så alvorligt et problem, at fødevirksomheder som Danish Crown og Arla 

greenwasher kød og mælkeprodukter” 

 

Kjeld Hansen er stifter og indehaver af konsulent- og kommunikationsfirmaet BæreDygtighed. Han 

har skrevet en række bøger om natur, miljø og forbrug, deriblandt senest ’Velkommen til fremtidens 

landbrug’, 2021, hvor Kjeld Hansen blandt andet adresserer de alvorlige klimaudfordringer, som 

den moderne landbrugsproduktion bidrager til.  

 

KlimaTopMødet, 30. september 2021 kl. 19 i Alken Mejeri, Emborgvej 115, 8660 Skanderborg. 

Deltagelse er gratis. 

 

 

Pressekontakt bedes ske til: 

 

Peter N. Andersen, formand Miljøforeningen Doversogn, 20407420, bestyrelse@doversogn.dk 
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Se mere på doversogn.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Billedtekst: Debattør og forfatter Kjeld Hansen deltager på det første KlimaTopMøde i Alken.  

 

 
Billedtekst: Kampagneleder for landbrug & skov Kristine Clement, Greenpeace, deltager på det 

første KlimaTopMøde i Alken 


