
Referat fra tredje samling 

Overordnet og kort tekst om hvad skete på mødet  

Den 30. marts kl. 18-21 blev tredje samling af Grønt Generationsråd afholdt. På mødet fik medlemmerne 

inspiration om landbrugets rolle i den grønne omstilling af Rasmus Thirup Beck, klimajournalist og forfatter 

for bogen Hvis Vi Vil. På mødet arbejdede medlemmerne med undertemaerne natur og biodiversitet, 

energi og biomasse, by-land, lokalsamfund og fællesskaber, fødevarer og landbrug, og teknologi.  

Opsamling på hvad der skete på mødet 

Zakia Elvang fra We Do Democracy indledte mødet med at gennemgå programmet for aftenen, der havde 

fokus på bæredygtighed i et holistisk perspektiv og økologi. Derefter bød hun velkommen til aftenens 

gæster. Først til aftenens oplægsholder og medlem af ekspertgruppen Rasmus Thirup Beck, klimajournalist 

og forfatter for bogen Hvis Vi Vil samt aftenens gæsteekspert Brian Vad, professor i energiplanlægning. 

Dernæst blev resten af ekspertgruppen introduceret, der var med på aftenen for at assistere medlemmerne 

med viden: formand for ekspertgruppen og klimasociolog Anders, Susse Georg, professor i bæredygtigt 

design og grøn omstilling og Mickey Gjerris, lektor i bioetik.   

Efter introduktionen holdte Rasmus Thirup Beck et oplæg om landbrug og hvilke nuværende praksisser og 

sektorer, Danmark skal gøre noget ved, for at reducere dets klimaaftryk. Herefter fulgte den første runde 

med gruppearbejde, hvor medlemmerne blev inddelt efter det undertema, de helst ville arbejde med: 

Fødevarer og landbrug, Natur og biodiversitet, Energi & biomasse, By-land, lokalsamfund og fællesskaber, 

og Teknologi. Første runde havde fokus på at opsummere tidligere tanker på emnet og tale sig ind på, 

hvordan det pågældende område overordnet er forandret i 2030 så det samtidig understøtter det gode liv 

for hele DK. Derefter påbegynde den anden runde, hvor medlemmerne med fokus på fem temaer skulle 

dykke yderligere ned i spørgsmålet: Hvordan skal vi transformere Danmark for at nå målet om 70% Co2 

reduktion inden 2030 og på en måde, der samler dansker på tværs af generationer og sociale lag?  

De fem forskellige temaer og arbejdsspørgsmål, de skulle arbejde indenfor var:  

Fødevarer og landbrug: Hvordan skal Danmark forandre måden fødevarer produceres og forbruges 

/Hvordan skal Danmark forandre brugen af landarealer? 

Natur og biodiversitet: Hvordan skal vi afbalancere forholdet mellem mennesker og natur? Hvilke vilkår har 

naturen? 

Energi og biomasse: Hvor skal Danmarks energi komme fra og hvordan skal den bruges? 

By/landforholdet – lokalsamfund og fællesskaber: Hvordan skal forholdet mellem by og landet være? 

/Hvilken rolle skal lokalsamfundet og fællesskaber spille i tranformationen? 

Teknologi: Hvilken rolle skal teknologien spille i transformationen? /Hvordan skal vi forandre måden vi 

bruger teknologi? 

Medlemmerne i hver gruppe arbejdede ud fra en forandringsmodel, hvor de blev bedt om at pege på 

mulige initiativer, tiltag, indsatser, der på fem forskellige niveauer kan være med til at realisere en CO2-

reducerende transformation, indenfor det tema, de skulle arbejde med. 

De fem forandringsniveauer, indenfor hvilke medlemmerne skulle komme med ideer til initiativer, tiltag og 

mulige indsatser var: 



- Kultur, værdier, normer, mindset 
- Staten (skatter, afgifter, tilskudsordninger, investeringer) 
- Organisationer (offentlige institutioner, foreninger, virksomheder) 
- Lokal (husholdninger, lokalsamfund, fællesskaber) 
- Individet 

 

Derudover havde hver gruppe fået tildelt en ekspert til at hjælpe dem med at besvare spørgsmålene. Efter 

gruppearbejdet besøgte grupperne hinanden og fortalte om deres konklusioner.  

Aftenen afsluttede med at alle satte en overskrift på aftenen, der beskrev deres oplevelse og så blev alle 

opfordret til at invitere deres netværk til Grønt Generationsråds åbne samling den 27. april.  

 


