DATO: 30. NOV. – 1. DEC. 2017
TEMAER: KRITISKE PERSPEKTIVER PÅ
• CIRKULÆR ØKONOMI
• BIOØKONOMI
• INFRASTRUKTURER, EJERSKAB OG DEMOKRATI
OM TEMAER OG MODEL FOR ÅRSMØDET 2017:

Temaerne for Miljøstrategisk Årsmøde 2017 er:
• Cirkulær økonomi i et borger- og forbrugerperspektiv
• Infrastrukturer, ejerskab og demokrati
• Bioøkonomi
Miljøstrategisk Årsrapport 2017 udsendes som oplæg til drøftelserne før Årsmødet. På Årsmødets første
dag afholdes parallelle faglige sessioner om temaerne, og på Årsmødets anden dag drøftes og planlægges
arbejdet med de strategiske udmeldinger, der kan laves på baggrund af drøftelserne på Årsmødets første
dag.

CIRKULÆR ØKONOMI FRA ET BORGER- OG FORBRUGERPERSPEKTIV:

Planlægningsgruppen udgøres ind til videre af Michael Søgaard Jørgensen, AAU og IDA Grøn Teknologi;
Kristoffer Ravnbøl, Naboskab; Lisbeth Roesen, Ung Energi; Morten Risom Nielsen, Ung Energi; Pernille
Hagedorn Rasmussen, IDA; Lone Mikkelsen, Økologisk Råd; Leif Bach Jørgensen, Økologisk Råd.
Formålet med temaet er at anlægge et kritisk blik på cirkulær økonomi og diskutere hvorvidt og hvordan
det er muligt at opnå væsentlige reduktioner af ressourceforbruget ved hjælp af konceptet og udfolde et
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perspektiv på cirkulær økonomi, der ser på mulighederne for ’slowing down’ ressourcestrømme og
ressourceforbrug ved at produkter får længere levetid, og ved at produkter deles. Formålet er at supplere
det hidtidige fokus, der har været på ’closing the flows’ og genanvendelse. Der vil bl.a. være et kritisk blik
på forbrugssamfundets mekanismer, som en mainstream forståelse af cirkulær økonomi ikke tager fat på.
Nogle forståelse af cirkulær økonomi kan ses som en afpolitisering af det at skabe affald, fordi ’man jo bare
lukker kredsløbene’. I sessionen vil der bl.a. være fokus på erfaringer med deleøkonomi i boligområder,
erfaringer fra reparationsværksteder samt på muligheder og barrierer for at virksomheder arbejder med at
forlænge levetider for produkter gennem bl.a. systematisk anvendelse i produktion og innovation af
informationer fra service, reparation, kundeklager m.m. Der vil også være fokus på cirkulær økonomi for
recirkulering af næringsstoffer mellem land og by.

INFRASTRUKTURER, EJERSKAB OG DEMOKRATI:

Planlægningsgruppen udgøres ind til videre af Ulrik Jørgensen, AAU og IDA Teknologivurdering; Kjeld Allan
Larsen, Netværket for Bæredygtig Trafik; Henning Bo Madsen, Vedvarende Energi
Temaet ser kritisk på de statslige strategier for privatisering og markedsudvikling på mange af samfundets
centrale infrastrukturområder - energi, vand, affald, transport - som begrænser borgernes og
lokalsamfunds muligheder for indflydelse på infrastrukturernes udvikling og samtidig begrænser
mulighederne for samfundsmæssig planlægning af optimering og strategisk omstilling af infrastrukturer.
Infrastrukturer er meget centrale for samfundets sociale, økonomiske og miljømæssige udvikling. Temaet
sætter bl.a. fokus på erfaringer med forskellige ejerformer, erfaringer med at lokalsamfund påtager sig en
aktiv rolle i bæredygtig udvikling af f.eks. energisystemet, erfaringer med indbyggede antagelser i de
modeller, der anvendes til at vurdere hvad der siges at være samfundsøkonomisk optimalt, og de
markedsmodeller, der konstrueres.

BIOØKONOMI:

Et tema om bioøkonomi er også under planlægning, bl.a. med fokus på NGO-erfaringer fra det nationale
bioøkonomi-panel og fokus på miljømæssige og sociale aspekter af bioøkonomi, herunder bioøkonomis
betydning for arealbehov og arealanvendelse.

KONTAKT:

Hvis man har lyst til at deltage i planlægningen af et af temaerne, så kontakt Ulrik (tema om infrastruktur)
eller Michael (tema om cirkulær økonomi og tema om bioøkonomi eller information i øvrigt om Årsmødet):
Michael Søgaard Jørgensen (msjo@plan.aau.dk, tlf. 9940 2967)
Ulrik Jørgensen (uljo@plan.aau.dk, tlf. 2166 5424)

TILMELDING til selve Miljøstrategisk Årsmøde 2017 sker på hjemmesiden www.miljostrategisk.dk
MILJØSTRATEGISK ÅRSMØDE SOM INSTITUTION

Formålet med Miljøstrategisk Årsmøde er at skabe en institution, der sikrer fremadrettet diskussion og
læring om bæredygtig omstilling i Danmark på tværs af fagligheder og organisatoriske tilhørsforhold ved
hjælp af et Årsmøde og en Årsrapport. 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.
Miljøstrategisk Årsmøde har sin egen hjemmeside www.miljostrategisk.dk med materiale fra Årsmøderne.
Miljøstrategisk Årsmøde har en Facebook-gruppe ”Miljøstrategisk Årsmøde” med ca. 165 medlemmer,
hvor man kan tilmelde sig.
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