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Sustainable Campus Forum 

 

Mandag den 23. maj, klokken 13.00-15.00  

(Myrdalstræde 268), lokale 1.02  

 

 

Deltagere: Mogens Juul Møller, Lill Christensen, Emma Pedersen, Pia Rosenquist Kruse, Niels 

Krogh Søndergaard 

Afbud: Hamilton Delaney Miller, Molly Bay Christensen, Alex Røge Hermansen, Martin Vive Ivø, Pe-

ter Bagger Kyed, Michael Søgaard, Anders Schmidt Kristensen 

Særlige gæster: Heidi Simone Kristensen, Søren Løkke, Timen Mattheüs Boeve, Vibeke Ulriis-

Nordberg 

 

1. Velkomst v/ Mogens Juul Møller, Campus Service  

MJM orienterede om valg til Sustainable Campus Forum for studerende og ansatte via HSU 

og Studiemiljørådet.  

Herefter takkede MJM de afgående medlemmer for indsatsen og sluttede af med en kort præ-

sentation af nye medlemmer.  

Til orientering består Sustainable Campus Forum af følgende medlemmer fra juni 2022 – maj 

2024: 

Studenterrepræsentanter: 

• Hamilton Delaney (Campus Øst)  

• Mathias Viborg Andersen  (Campus Øst) 

• Emma Kristine Andersen (Campus City) 

• Laura Telling Clausen (Campus CPH) 
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Medarbejderrepræsentanter: 

• Pia Rosenquist Kruse (Campus Aalborg) 

• Niels Krogh Søndergård (Campus Aalborg) 

• Morten Kure Kattenhøj (Campus Aalborg) 

• Michael Søgaard Jørgensen (Campus KBH) 

• Sara Lindberg Hildebrandt (Campus Esbjerg)  
 

 

2. Godkendelse af dagsorden og referat  
Referat fra mødet d. 2. marts 2022 (https://www.campusservice.aau.dk/b%C3%A6redygtig-
hed/sustainable+campus+forum/#500116)  
 
Dagsorden og referat blev godkendt uden kommentarer.  
 

3. CO2-regnskab opfølgning v/ Timen Mattheüs Boeve og Søren Løkke  

SL og TBM gav en kort gennemgang af metoden for AAU’s kommende klimaregnskab; GHG-

protocol. Oplægget handlede også om, hvordan SL og TBM har lavet et add on til GHG-meto-

den, så man sikrer den mest gennemsigtige kommunikation og reelle påvirkning af AAU’s ak-

tiviteter. Fx tog man i denne nye model højde for, hvordan samfundets mekanismer reagerer, 

når vi efterspørger det ”vi tror” er det bedre alternativ. Her kom der eksempler m. biogas og 

genbrugsmaterialer bl.a.  

SL gennemgik desuden scope 3 mere detaljeret end hidtil.  

Forummet spurgte ind til, hvordan det går med målsætningen om reduktion af CO2-udledning 

i forhold til AAU’s klimamål? 

SL og TBM svarede, at hvis man opgør det STÅ/ÅRSVÆRK, så går det rigtig godt. Reduktio-

nen skyldes flere antal STÅ+ÅRSVÆRK i 1990 per ressource brugt end i dag.  

MJM kommenterede, at der i Campus Service arbejdes på at skabe levende rum, så man ud-

nytter tomme kvadratmeter mere funktionelt.  

SL kommenterede, at det er en god ting at deles om tingene, lokaler og værktøjer må ikke stå 

stille. At udnytte de ressourcer der er indkøbt til fulde.  

MJM spurgte ind til, hvornår det forventes at vi kan have en metode for klimaregnskab mellem 

danske universiteter klar?  

SL og TBM svarede, at de danske universiteter udarbejder deres respektive klimaregnskaber 

så godt som de kan i 2022. Til næste år kommer et fælles koncept.  

 

4. Orientering om THE-ranking og bæredygtighedsrapport v/ Heidi Simone Kristensen  

https://www.campusservice.aau.dk/b%C3%A6redygtighed/sustainable+campus+forum/#500116
https://www.campusservice.aau.dk/b%C3%A6redygtighed/sustainable+campus+forum/#500116
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Link til rapport: Bæredygtighed på AAU - Aalborg Universitet  

PP udsendes sammen med referatet.  

Forrummet tog orienteringen til efterretning og kommenterede desuden på yderligere diskus-

sionspunkter;  

SL kommenterede, at vi kan bruge bæredygtighedsrapporten til det interne bæredygtigheds-

arbejde på AAU, gerne på tværs af organisationen med fokus på SDG’erne. ”Vi er allerede 

profileret ud af til som bæredygtighedsuniversitet, men vi skal bruge det internt til at skabe re-

sultater og samarbejde”.  

HSK fortalte, at TECH og ENG var rigtig gode til at formidle bæredygtighedsrapporten eks-

ternt. Hos SSH, SUND og Fælles Service er der potentiale for udvikling.  

SL og HSK så en synergi mellem klimaregnskab og bæredygtighedsrapport.  

SL foreslog en verdensmålspris – PRK kommenterede at det var en god ide, også for at ind-

drage og involvere de studerende. PRK roste desuden bæredygtighedsrapporten, dens for-

mål og dens effekt i organisationen.  

Fremadrettet kommer bæredygtighedsrapporten for en toårig periode. Bæredygtighedshjem-

mesiden bliver til gengæld brugt mere aktivt, for at kommunikere om verdensmålene.  

 

5. Orientering om AAU’s affaldssorteringsordning v/ Lill Christensen og Vibeke Ulriis-

Nordberg  

PP vedhæftet til orientering.  

PRK kommenterede at det var vigtigt at vende det tidligere drøftede emne elektronik i denne 

forbindelse. Genanvendt elektronisk affald – computere, telefoner m.m. til recycling.  

SL orienterede om, at CO2-mæssigt har denne post en stor udledning i klimaregnskabet.  

6. Præsentation af Donutøkonomi v/ Emma Pedersen og Pia Rosenquist Kruse  

PP vedhæftet i referatet.  

PRK og EP gav en kort introduktion til Donutøkonomi, og hvad kan man gøre på AAU. 

Pointer fra Donutøkonomi: 

1) Forfatteren af Donutøkonomi, Kate Raworth, debatterer, at vi skal kigge anderledes på 

økonomi og vækst. Vi skal overveje mange flere faktorer end traditionel økonomi og 

tænke over det økologiske loft.  

2) Vi skal have en cirkulær produktion fremfor lineær produktion. I Donutøkonomi har vi også 

det sociale fundament, hvilket lægger meget op ad verdensmålene; vi skal være lige, 

have en politisk stemme, have adgang til sanitet, mad og vand.  

3) Vi skal genbruge vores produkter og vi skal minimere vores affald.  

4) Vi skal eksperimentere, adaptere og forsøge at forbedre de ting vi gør.  

https://www.aau.dk/om-aau/profil/baeredygtighed
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5) Vi skal se på, hver gang vi igangsætter en aktivitet, hvilke ”feedback” loops har de så på 

vores samfund, natur og omverden.  

6) Vi skal tænke i partnerskaber, vi skal tænke trivsel og well-being ind i vores samfund, hvil-

ket er en kontrast til at løbe stærkere for at opnå entydig vækst.  

7) Vi skal sørge for at være regenerative, vi skal dele, reparere, regenere. Vi skal reducere 

rejser, lave klima/energismarte løsninger  

Reflektion fra oplægget: 

”Kan AAU sætte sin økonomi ind i en purposetankegang, hvad er vi til for og hvordan bi-

drager vi bedst til samfundet, miljøet m.m.”? 

PRK fortalte, at der i Amsterdam og i Københavns Kommune bliver arbejdet med Donut-

økonomi.  

SL: Hvordan kobles Donutøkonomi op mod strategien viden for verden? Det kunne tale 

ind i SSH’s bidrag til den bæredygtige dagsorden, i forhold til AAU’s mål om at arbejde 

med missioner.  

HSK: Bakker op om SL’s kommentar, og ser en sammenhæng mellem Donutøkonomi og 

FN’s verdensmål.  

MJM: Der er mulighed for at arbejde videre med emnet til det kommende møde og få løf-

tet debatten yderligere.   

7. Diskussion af konceptet Donutøkonomi; hvordan kan AAU (Campus Service) inspireres 

af konceptet?  

      Grundet manglende tid overføres dette punkt til den kommende dagsorden i forummet.  

 

8. Evt.  

1) Forslag til punkter på dagsorden til næste møde. 

• ITS – hvilke udfordringer er der med det genbrug? 

• Bæredygtig indkøbspolitik - status 

 

 

 

 

 


