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OVERSIGTSPROGRAM FOR MILJØSTRATEGISK ÅRSMØDE 2018 

Sted: Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV 
Lokaler: Frederikskaj 10A, Bygning D, 3. sal, lokale 3.114 

 
 

Tirsdag d. 27. november 2018 
Kl. 8.30 – 9.00:  
Caféområdet, 
Bygning D, 3. sal 

 
Registrering og morgenkaffe 

Kl. 9.00 – 9.30: 
Lokale 3.114 
  

Velkomst til Miljøstrategisk Årsmøde 2018: 
Værdisætning af bæredygtighed: Miljø, viden og demokrati. Hvad er på spil? 
• Michael Søgaard Jørgensen, AAU og IDA Grøn Teknologi 
• Ulrik Jørgensen, AAU og IDA Teknologivurdering 

Kl. 09.30:  
Lokale 3.114 
 
Kl. 10.30: 
Kaffepause, 
Café-området 
 

Værdisætning af miljøhensyn og –tiltag: 
• Jens Stissing Jensen & Peter Karnøe, AAU: Når metoden bestemmer resultatet: 

udvikling og afvikling af påstanden om bioenergi’s CO2-neutralitet 
• Birgitte Hoffmann, AAU: Værdisætning af klimatilpasning: miljø og sundhed 

Diskussion: Hvilken værdisætning og hvilke data er der behov for på miljøområdet 
til udvikling af nye planlægningspraksisser? 

Kl. 11.45 – 12.30: 
Bygning B 
 
 
 

 
Frokost  
 

Kl. 12.30 –16.30: 
Lokale 3.114 
 
 
 
 
Ca. kl. 14.30: 
Kaffepause, 
Café-området 
 

Det grønne nationalregnskab og politikudvikling 
• Ingeborg Vind, Danmarks Statistik: Hvad er det grønne nationalregnskab og 

hvordan kan det anvendes? 
• Jens Hoff og Martin M. B. Rasmussen, Københavns Universitet: Barrierer og 

forudsætninger for anvendelse af det grønne nationalregnskab i 
politikudvikling 

• Ole Gerner Jacobsen, Region Hovedstaden og Morten Højer, Københavns 
kommune: Lokale og regionale opgørelser og det grønne nationalregnskab  

 Tilvejebringelse af data som handlegrundlag  
• Alexander Rygner Holm, Klimarådet: Tilvejebringelse af data som 

handlegrundlag for omstilling af landbrug og transport 
• Lisbet Ogstrup, Danmark Naturfredningsforening: NGO’ers statistiske analyser 

på miljøområdet som led i at påvirke samfundsmæssige kontroverser 
• Chiara Fratini, AAU: The consequences of the dismantling of the Danish 

counties for the capability of regulating environmental pollution 

Diskussion: Hvilke data, indikatorer og analyser kan vurdere drivkræfter, pres på 
natur og miljø, konsekvenser og status for miljøtiltag på forskellige 
samfundsområder og administrative niveauer? Hvordan kan det grønne 
nationalregnskab bidrage hertil? 
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Onsdag d. 28. november  2018 
Kl. 8.30 – 9.00: 
Caféområdet, 
Bygning D, 3. sal 

 
Registrering og morgenkaffe 

Kl. 9.00 – 11.30:  
Lokale 3.114 
 
Kl. 10.45: 
Kaffepause, 
Café-området 
 

Miljø, viden og demokrati 
• Bjørn Molt Petersen, BMP Consult ApS: Vidensgrundlaget for landbrugspakken 
• Lisbet Ogstrup, Danmarks Naturfredningsforening: Vidensproduktion og 

demokrati som aspekter af landbrugspakken 

Diskussion: Hvad kan vi lære af kontroverserne om landbrugspakken? Er der 
tilsvarende erfaringer på andre samfundsområder? Hvordan sikres større 
gennemsigtighed og demokrati i vidensproduktion og forvaltning på 
miljøområdet? 

Kl. 11.30 –12.30:  
Lokale 3.114 
 

Opsamling af diskussioner fra dag 1 og 2 
• Værdisætning og planlægningspraksisser  
• Det grønne nationalregnskab og politikudvikling på forskellige niveauer 
• Landbrug, vand og transport: mangler vi viden eller mangler vi handling? 
• Bæredygtig omstilling og demokrati 

 
Kl. 12.30 – 13.00:  
Lokale 3.114 
 

Fremlæggelse af Årsmødets strategiske udmeldinger 
Pressemøde 

Kl. 13.00: 
Caféområdet, 
Bygning D, 3. sal 

 
Tak for i dag og frokost to-go 
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VELKOMMEN TIL MILJØSTRATEGISK ÅRSMØDE 2018 

Miljøstrategisk Årsmøde 2018 er fjerde Årsmøde i udviklingen af en tradition med årlige strategiske 
miljødialoger, hvor man 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. 
Årsmødets overordnede temaer er: 

• 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?  

Årsmødets opbygning 
Miljøstrategisk Årsmøde 2018 ledsages af et skriftligt ’Oplæg til Miljøstrategisk Årsrapport 2018’ som 
sendes til deltagerne forud for Årsmødet. Denne oplægsrapport vil efter Årsmødets afholdelse blive 
udvidet til ’Miljøstrategisk Årsrapport 2018’ på baggrund af Årsmødets præsentationer og diskussioner.  
 
Temaet for Miljøstrategisk Årsmøde 2018 er begge dage organiseret omkring temaet ”Værdisætning af  
bæredygtighed: miljø, viden og demokrati”. Temaet sætter således fokus på synliggørelse og værdisætning 
af bæredygtighed som led i en overordnet diskussion om miljø, viden og demokrati. Dette problemfelt 
handler om kontroverserne i samfundet om 

• hvordan natur og miljø værdsættes  
• hvilke miljødata, der er relevante  
• hvordan miljødata vurderes og anvendes 

 
På Årsmødets Dag 1 vil der være sessioner med fokus på Værdisætning af miljøhensyn og –tiltag, det 
grønne nationalregnskab og politikudvikling samt tilvejebringelse af data som handlegrundlag. Der vil være 
en række oplæg som efterfølges af diskussioner.  
 
På Årsmødets Dag 2 om formiddagen fortsættes Dag 1’s dialoger om miljø, viden og demokrati, herunder 
med fokus på hvad vi kan lære af kontroverserne om landbrugspakken. Herefter samles der op på de to 
dages diskussioner under temaerne: 

• Værdisætning og planlægningspraksisser 
• Det grønne nationalregnskab og politikudvikling på forskellige niveauer 
• Landbrug, vand og transport: mangler vi viden eller mangler vi handling? 
• Bæredygtig omstilling og demokrati 

 
Derudover vil der også være mulighed for at snakke om erfaringerne med formen på Miljøstrategisk 
Årsmøde 2018, så overvej løbende gennem Årsmødet, hvordan vi udvikler Miljøstrategisk Årsmøde som 
dialogforum og institution i fremtiden. 
 
Årsmødet lægger vægten på dialog, så der er afsat kortere tid (15-20 minutter) til de enkelte oplæg for at 
give mere tid til diskussion og vurdering af den aktuelle udvikling og hvilke handlinger, der er nødvendige. 
Formmæssigt betyder det, at vi organiserer sessionerne i et workshopformat, og der er udarbejdet nogle af 
problemstillinger til hver session, som lægger op til debat.  
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OM MILJØSTRATEGISK ÅRSMØDE 
 
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 2018. 
 
Miljøstrategisk Årsrapport 2018 
Forud for årsmødet i 2018 er rapporten ”Oplæg til Miljøstrategisk Årsrapport 2018” fremsendt til 
deltagerne. Den endelige udgave af Årsrapporten udgives i begyndelsen af 2019 hvor resultater af 
diskussionerne på Årsmødet formidles. 
Det er intentionen, at Årsmøderne og Årsrapporterne leverer fokuseret input til den offentlige debat om 
bæredygtig omstilling. Ambitionen er at være en ramme, der faciliterer udviklingen af ny viden og nye 
relationer, som fører til aktiviteter uden for Årsmødets regi.  
 
Årsrapporten fokuserer inden for temaet ”Værdisætning af bæredygtighed: miljø, viden og demokrati”på 
de fire overordnede problemstillinger, som er Miljøstrategisk Årsmødes fokus. 
 
AAU-sekretariatet for Årsmødet redigerer Årsrapporten og koordinerer arbejdet med Årsrapporten. 
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. 

Miljøstrategisk Årsmøde på de sociale medier 
Miljøstrategisk Årsmøde har en hjemmeside www.miljostrategisk.dk og desuden en åben Facebook-gruppe 
med navnet ”Miljøstrategisk Årsmøde”. 
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PRAKTISKE FORHOLD VEDRØRENDE MILJØSTRATEGISK ÅRSMØDE 2018 

Lokaler 
Miljøstrategisk Årsmøde 2018 afholdes i København på Aalborg Universitets campus, som har reception og 
hovedindgang i A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. 
Ved receptionen vil der være skiltning og vejledning, der viser vej til de lokaler på 3. sal i Bygning D, der har 
adressen Frederikskaj 10A, hvor Årsmødets afholdes.  

I området uden for plenumlokalet på 3. sal er der et fællesareal, hvor der er registrering og udlevering af 
Årsmøde-materiale og parkeringstilladelser, og hvor der vil blive serveret kaffe og forfriskninger i pauserne. 
Det vil her også være muligt at placere materiale om andre konferencer, publikationer m.m. 

Frokosten tirsdag d. 27. bliver serveret i kantinen i stueetagen i bygning B, på adressen Frederikskaj 12. 

Kørselsvejledning til campus og kort over campus findes på universitets hjemmeside på dette link: 
http://www.aau-cph.dk/om-aau-cph/korselsvejledning   
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Parkering og kort over Aalborg Universitets campus i København  
På Aalborg Universitets campus i Sydhavnen er der parkeringspladser med gratis parkering i 1 time, hvis 
man stiller sin P-skive. Hvis man skal parkere hele dagen, skal man have en parkeringstilladelse der skal 
placeres i bilens forrude. P-tilladelser er sendt digitalt til deltagere på e-mail, men kan også fås fysisk enten 
i receptionen på A.C. Meyers Vænge 15, eller i registreringsområdet på 3. sal i Bygning D. 
Det er muligt at parkere direkte ved bygningen Frederikskaj 10A eller ved en større parkeringsplads foran 
A.C. Meyers Vænge 15. 

 

Kontakt vedrørende Miljøstrategisk Årsmøde 2018 
• Michael Søgaard Jørgensen, AAU, msjo@plan.aau.dk, tlf. 99 40 29 67 
• Ulrik Jørgensen, AAU, uljo@plan.aau.dk, tlf. 99 40 37 28 
• Katrine Vestergaard Petersen, AAU, katrine@plan.aau.dk tlf. 60 19 39 88 (vedr. praktiske forhold) 


