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Invitation til at deltage i Miljøstrategisk Årsmøde 2015 
 

Aalborg Universitet København, 23.-24. november 2015 
 
 

• Hvor står Danmark bæredygtighedsmæssigt?  
• Hvad er erfaringerne fra de seneste analyser, virkemidler og eksperimenter? 
• Hvad kunne være næste skridt?  
• Hvem kunne gøre hvad for at fremme bæredygtig omstilling?  
 

 

Vær med til at starte en tradition med årlige strategiske miljødialoger, hvor vi i et 
tværfagligt og tværorganisatorisk forum diskuterer om vi er på vej mod et mere 
bæredygtigt Danmark - og hvordan Danmark kan udvikles i en mere bæredygtig retning 
 
 

Invitation til at foreslå sessioner og bidrage til Miljøstrategisk Årsmøde 2015 

Initiativgruppen bag Miljøstrategisk Årsmøde inviterer hermed alle interesserede til at indsende forslag til 
sessioner, som de gerne vil organisere på Miljøstrategisk Årsmøde 2015, og/eller tilbyde at bidrage med 
oplæg til en session inden for et af de temaer, der er foreslået af initiativgruppen (se foreslåede temaer på 
s. 3-4). 
 
Send forslag om yderligere temaer (max 1 side) og/eller tilbud om at bidrage til foreslåede temaer til 
Michael Søgaard Jørgensen, Aalborg Universitet på msjo@plan.aau.dk senest 24. september 2015. 
 
Initiativgruppen opfordrer til at en session så vidt muligt planlægges i samarbejde mellem mindst to 
forskellige institutioner eller organisationer.   

 

Baggrunden for Miljøstrategisk Årsmøde 
I 2014 tog en kreds af forskere, konsulenter, rådgivere m.fl. fra en række universiteter og organisationer 
initiativ til at skabe Miljøstrategisk Årsmøde som et forum, hvor man mødes og deler erfaringer under 
overskriften ” På vej mod et mere bæredygtigt Danmark?”.  
 
En væsentlig anledning til initiativet er, at den offentlige debat om bæredygtig udvikling ofte er fokuseret 
på økonomiske vurderinger og ikke inddrager de mange andre former for viden og erfaringer om 
bæredygtig omstilling fra forskning, udvikling, eksperimenter m.m. rundt omkring i Danmark. 
 
Samtidig mangler der diskussioner af muligheder og barrierer for bæredygtig omstilling. 
 

Formålet med Miljøstrategisk Årsmøde 
Formålet med initiativet er at skabe Miljøstrategisk Årsmøde som en institution, der sikrer en fremadrettet 
diskussion om bæredygtig omstilling i Danmark på tværs af fagligheder og organisatoriske tilhørsforhold 
ved hjælp af et Årsmøde og en Årsrapport.  
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Det er ikke et krav, endsige et ideal, at et Årsmøde resulterer i enighed. Et Årsmødes resultater kan spænde 
vidt – fra vejledning til forskellige aktører til en mange-stemmet repræsentation af en problemstilling i 
relation til bæredygtig omstilling.  
 

Tidsplan for Miljøstrategisk Årsmøde 2015 
24. september 2015: Indsendelse af forslag til sessioner (1 side) og tilbud om at bidrage med oplæg til 
sessioner 
 
15. oktober 2015: Indsendelse af baggrundsoplæg for de enkelte sessioner (3 sider), der gøres tilgængelige 
på Årsmødets hjemmeside 
 
1. november 2015: Frist for tilmelding til Miljøstrategisk Årsmøde 2015 
 
23.-24. november 2015: Afholdelse af Miljøstrategisk Årsmøde på Aalborg Universitet i København 
 
31. januar 2016: Udgivelse af Miljøstrategisk Årsrapport 2015 

 
Kontakt 

Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling ved Aalborg Universitet i København er sekretariat 
for Miljøstrategisk Årsmøde.  
Initiativgruppen og sekretariatet kan kontaktes på msjo@plan.aau.dk og tlf. 99 40 29 67. 
 

Form og indhold på Miljøstrategisk Årsmøde  
På Årsmødet mødes man for at debattere et udvalg af vigtige problemstillinger i relation til bæredygtig 
omstilling, der kan samle interesserede på tværs af forskellige institutioner og organisationer.  
 
Sammenlignet med en ”traditionel” videnskabelig konference er målet med Årsmødet at have en bredere 
deltagerkreds. Samtidig skal Årsmødet have karakter af en workshop, hvor det meste af tiden er afsat til 
indbyrdes diskussioner i planlagte, tematiserede sessioner.  
 
Det enkelte Årsmøde skal ikke dække hele feltet af emner inden for bæredygtig omstilling eller være 
fokuseret på et enkelt emne, men fokusere på aktuelle erfaringer og analyser fra forskning, eksperimenter, 
offentlig regulering m.m., som Årsmødets deltagere gerne vil diskutere med personer inden for andre 
fagområder eller med andre organisatoriske tilhørsforhold.  
 
Et Årsmødes fokus afhænger således af hvilke emner og problemstillinger, som personer tilbyder at 
arrangere eller bidrage til sessioner om. Oplæg og diskussioner på Årsmødet danner baggrund for en 
efterfølgende Miljøstrategisk Årsrapport.  
 
En stor del af Årsmødet består af en række parallelle, tematiserede sessioner à ca. 3 timer. I hovedtræk 
handler sessionerne på Dag 1 om forskellige samfundsområder set i et bæredygtighedsperspektiv (f.eks. 
aktuelle problemstillinger inden for transport, fødevarer, bolig, beklædning e.l.) mens en del af Dag 2 
handler om tværgående temaer (f.eks. forskellige strategier for offentlig regulering, strategier for 
eksperimenter, offentlige selskabers roller i bæredygtig omstilling e.l.).  På den sidste del af Dag 2 skabes et 
overblik over erfaringerne fra de forskellige sessioner. 
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Bag hver session står en planlægningsgruppe på mindst to personer som ansvarlige for det faglige indhold, 
formen og processen, samt opsamling og videreformidling af sessionens resultater i Miljøstrategisk 
Årsrapport. Det er vigtigt, at sessionerne i deres form og indhold inviterer til en debat mellem forskellige 
fagligheder og tilgange. Det vil derfor være en fordel at de ansvarlige for hver session også har forskellig 
faglig eller organisatorisk baggrund.  
 

Miljøstrategisk Årsrapport  
I Miljøstrategisk Årsrapport publiceres oplæg og resultater af diskussionerne på Årsmødet.  
 
Årsrapportens målgrupper er: 
• Forskere på universiteter, tænketanke og andre vidensinstitutioner;  

• Frivillige og ansatte i NGO’er og faglige foreninger og organisationer;  

• Politikere samt statslige og kommunale embedsfolk;  

• Journalister på forskellige elektroniske og skrevne medier: radio, TV, fagtidsskrifter m.m. 
 
Rapporten opbygges som en antologi, hvor hver session på Årsmødet bidrager med et kapitel på ca. 5 sider 
skrevet af initiativtagerne til sessionen. Sekretariatet for Årsmødet redigerer Årsrapporten og koordinerer 
arbejdet med Årsrapporten.  
 
Årsrapporten suppleres med baggrundsmateriale, der gøres tilgængeligt på Årsmødets hjemmeside.  
 

Påvirkning af den offentlige debat om bæredygtig omstilling 
Det er intentionen, at Årsmødet og Årsrapporten skal levere fokuseret input til den offentlige debat om 
bæredygtig omstilling. Årsmødet har som nævnt ikke som ideal nødvendigvis at nå til enighed. Ambitionen 
er at være en ramme, der faciliterer udvikling af ny viden og nye relationer, som efterfølgende kan føre til 
aktiviteter uden for Årsmødets regi.  
 
Årsmødet vil som institution gøre en indsats for at skabe kendskab til Årsrapporten. Årsrapporten kommer 
til at ligge online og kan tjene som dokumentation, inspiration og rygdækning for Årsmødets deltagere og 
for andre, der efterfølgende ønsker at påvirke den offentlige debat eller tage initiativer for at fremme 
bæredygtig omstilling.  
 

Organisation og økonomi  
Miljøstrategisk Årsmøde ledes af en initiativgruppe med repræsentanter fra de institutioner og 
organisationer, der gerne vil udvikle ideen og konceptet, evaluere erfaringerne og deltage i planlægningen 
af aktiviteterne. Gruppen består p.t. af 15-20 personer og er åben.  Gruppens kontaktperson er Michael 
Søgaard Jørgensen, msjo@plan.aau.dk; tlf. 99 40 29 67.  
 
I 2014 ansøgte de fagtekniske selskaber under Ingeniørforeningen, der deltager i planlægningen af 
Årsmødet, om midler fra Ingeniørforeningen til at støtte afholdelsen af Miljøstrategisk Årsmøde 2015. Det 
betyder, at deltagebetalingen for de to dages Årsmøde kan holdes på 100 kr., inkl. frokost, kaffe m.m. og 
Årsmødemiddag på Dag 1.  
 

Foreslåede temaer til Miljøstrategisk Årsmøde 2015 – som inspiration 
Personer i initiativgruppen har foreslået nedenstående temaer og problemstillinger, som de vil organisere 
sessioner om på Årsmødet 2015. Man er velkommen til at foreslå yderligere temaer, som man vil 
organisere en session om på Årsmødet, og man er velkommen til at tilbyde at bidrage med et oplæg til en 
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session inden for et af de foreslåede temaer. Send forslag om nye temaer (max 1 side) og/eller tilbud om 
at bidrage til nogen af nedenstående temaer til Michael Søgaard Jørgensen, Aalborg Universitet på 
msjo@plan.aau.dk senest 24. september 2015.  
 
Omstilling til bæredygtig fødevareproduktion og –forbrug 

 Erfaringer fra lokale omstillingsprojekter om økologisk fødevareproduktion og -forbrug 

Bæredygtig mobilitet 

 Mobilitetspraksisser, virkemidler og strukturelle forandringer 

Reduktion af ressourceforbrug 

 Muligheder og begrænsninger i deleøkonomi og cirkulær økonomi 

Omstilling til fossilfrit energisystem 

 Erfaringer fra forskellige ejer- og finansieringsmodeller for vedvarende energi: lokal deltagelse og 

lokal modstand 

 Energibesparelser: erfaringer med rådgivning, finansiering og implementering i forskellige regier 

 Kontroverser og fremtidige beslutninger om bioenergis roller i omstilling af energisystemet 

Den menneskelige faktor: forståelser, holdninger og praksis 

 Kollektive forståelser og forestillinger vedrørende miljø, klima og bæredygtighed 

 Miljøbevidsthed i befolkningen og den almene offentlighed  

 Integration af bæredygtighed og miljøhensyn i hverdagens praksisser, herunder 

(u)overensstemmelser med den artikulerede miljøbevidsthed 

Læring og uddannelse for bæredygtig udvikling 

 Uddannelsesinstitutioners nuværende og fremtidige roller 

Miljø og økonomi 

 Økologisk økonomi-perspektiv på bæredygtig omstilling 

 Antagelser i nationaløkonomiske modeller og deres betydning for offentlig regulering af miljø: 

Værdisætning af offentlige goder, substitutionsforhold, prissætning af eksternaliteter og valg af 

diskonteringsrate 

Miljø og beskæftigelse 

 Innovationspolitik, miljø og beskæftigelse 

Bæredygtighed og demokrati 

 Offentlige selskabers roller i bæredygtig omstilling: mellem marked og demokrati 

 Kommissioner og politiske udvalg som governance af miljøproblemer: Erfaringer fra Natur- og 

Landbrugskommissionen, Skovpolitisk Udvalg m.fl. 

Internationale forhandlinger og aftaler 

 Globalt overblik: The big five – fem store internationale konferencer og topmøder i 2015 

 Begreber og diskurser forhandlinger og aftaler: resiliens, bæredygtig udvikling, systemisk perspektiv 

m.m. 
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