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Vær med til at starte en tradition med årlige strategiske miljø
dialoger, 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.
OVERORDNEDE TEMAER
• 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?

FORMÅLET MED 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 kun fokuserer
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. 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. I Miljøstrategisk Årsrapport publiceres oplæg og diskussioner fra Årsmødet.

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.
Ingeniørforeningen og Aalborg Universitet støtter afholdelsen af Miljøstrategisk Årsmøde 2015.
Deltagerbetalingen for de to dages Årsmøde i 2015 kan derfor holdes på 100 kr., inkl. frokost, kaffe m.m. og
Årsmødemiddag 23. november 2015 om aftenen.

PROGRAM FOR MILJØSTRATEGISK ÅRSMØDE 2015
MANDAG 23. NOVEMBER

TIRSDAG 24. NOVEMBER

9.00 – 9.30
Velkomst og introduktion:
Miljøstrategisk Årsmøde – et rum for dialog om
bæredygtig omstilling
Michael Søgaard Jørgensen, Aalborg Universitet
og IDA Grøn Teknologi

9.00 – 9.30
2030-dagsordenen for Bæredygtig Udvikling:
De 17 nye verdensmål, FN’s rolle og civil
samfundets muligheder
Lars Josephsen

9.30 – 12.00
3 parallelle sessioner:
• 	Deleøkonomi og cirkulær økonomi som
strategier for bæredygtig udvikling
• Omstilling til bæredygtig
fødevareproduktion og -forbrug
• Omstilling til fossilfrit energisystem:
vedvarende energi og energibesparelser

9.30 – 12.00
4 parallelle sessioner:
• Bæredygtig udvikling i landbruget:
regulering af arealanvendelse i Danmark
• Bæredygtig mobilitet
• Hvor bæredygtigt er Danmark og
hvor ligger de største potentialer?
• Hvordan kan energistrategier få større
merværdi for lokale byområder?

12.00 – 13.00
Frokost

12.00 - 13.00
Frokost

13.00 – 15.30
3 parallelle sessioner:
• Samfundsøkonomiske vurderinger og
grøn omstilling
• Innovationspolitik, miljø og beskæftigelse
• Lokale miljø- og energistrategier

13.00 – 16.00
Fælles fremadrettet session:
• Virkemidler og strategier i bæredygtig
omstilling – dialog på tværs af sessionerne
• Uddannelsessektorens roller i bæredygtig
omstilling
• Bæredygtighed og demokrati
• Hvad nu?: Miljøstrategisk Årsrapport 2015.
Miljøstrategisk Årsmøde 2016

15.30 – 16.30
Opsamling på Dag 1:
Virkemidler og strategier i bæredygtig omstilling

17.30 – 20.30
Årsmødemiddag

TIDSPLAN FOR MILJØSTRATEGISK ÅRSMØDE 2015
9. 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

PRAKTISK: TILMELDING M.M.
Miljøstrategisk Årsmøde 2015 afholdes i København på Aalborg Universitet’s campus,
A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.
Tilmelding og deltagerbetaling (100 kr.) sker via Årsmødets hjemmeside www.miljostrategisk.dk
Detaljeret program med beskrivelse af sessionernes temaer og indlæg bliver tilgængeligt på hjemmesiden.
Kontakt: Michael Søgaard Jørgensen, AAU, msjo@plan.aau.dk, tlf. 9940 2967 (sessioner, Årsrapport m.m.)
Trine Hertz, AAU, ther@plan.aau.dk, tlf. 9940 2523 (praktisk).

