
Workshop
Bæredygtighed – definition og operation

Julie Henriksen, 19 april 2022



Program
13.30 – 13.40: Velkomst og introduktion til workshoppen v/Julie Henriksen, ICOEL

13.40 – 14.50: Rækkefølge for korte oplæg (10 min inkl. mulighed for et par spørgsmål)
1. Økologisk Landsforening v/Vivienne Kallmeyer
2. Unge Klimaråd v/Jacob Kloster
3. Dyrenes beskyttelse v/Sophie H. Christensen
4. Foreningen for regenerativt landbrug v/Anders Højlund Andersen
5. Sustainable change makers v/Jesper Dalgaard Pøhler
6. HOPLA v/Michael Kjerkegaard
7. Danmarks Naturfredningsforening v/Rikke Lundsgaard
8. SEGES Innovation v/Anna Marie Thierry
14.50 – 15.00 : Spørgsmål, debat og afrunding
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ICOEL: Hvad og hvem er vi?



Bæredygtighed – fra kompleksitet til brugbart begreb

ICOEL har behov for en definition der samtidig leder til handling:
• Økologi bygger på de 4  økologiske principper
• ICOEL arbejder også ud fra de 17 verdensmål
• ICOEL arbejder med bæredygtighed på flere niveauer (nationalt, system, bedrift, produkt 

m.fl.)

Vi spørger os selv – og nu jer!

Hvor mange parametre skal inkluderes i bæredygtighed?
Skal alle parametre med for at tale om bæredygtighed?

Hvordan kommer vi fra definition til operation?



”En bæredygtig udvikling er en 
udvikling, som opfylder de 
nuværende behov, uden at bringe 
fremtidige generationers 
muligheder for at opfylde deres 
behov i fare”

Brundtland rapporten, 1987



FNs definition på bæredygtighed 
(Rapport: Vor fælles Fremtid, 1987)

”Du lever på jorden på en måde der 
ikke går ud over dine børn og 

børnebørn”



FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling



De økologiske principper

IFOAM (Organic International) 2003 - 2005



Hvad er bæredygtighed?

E: Environment/Miljø 
S: Sociale forhold
G: Governance/Økonomi og ledelse



RISE analyse som bæredygtighedsværktøj



RISE og FN’s Verdensmål



Hvor mange parametre skal inkluderes i bæredygtighed?
Skal alle parametre med for at tale om bæredygtighed?

Hvordan kommer vi fra definition til operation?

Bæredygtighed – fra kompleksitet til brugbart begreb
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