
   
 

Naturfilosofisk seminar utgjør en seminarrekke med årlige møter. Bidragene fra de første fem årene er blitt 
publisert i ”Naturfilosofisk årbok”. Det første møtet ble avholdt på Turtagrø høsten 1995. Seminaret arrangeres 
på ideell basis. Arrangører av seminaret er stiftelsen Naturfilosofisk seminar (Hans Kolstad, Nils Faarlund, 
Øystein Dahle, Anne Mari Aamelfot Hjelle, Sverre Sivertsen og Oddvin Lund.) 

 

Kan vi forandre verden uten å forandre? 
 

Velkommen til seminar om det grønne skiftet 
i Litteraturhuset/Amalie Skram lørdag den 19. november 09.00 – 16.30 

 
Naturfilosofisk seminar ønsker å drøfte vårt forhold til naturen og til naturvennlig utvikling. 
Seminaret har til hensikt å gi mennesker med ulike tilnærminger og holdninger til natur og 
naturforståelse en møteplass for utveksling av ideer. Ved å skape et tverrfaglig forum får vi 
belyst forskjellige sider ved forholdet mellom natur og kultur og de spørsmål om verdier og 
forvaltning dette reiser.  
     Program 
 
Kl. 09.00 Velkommen 
 
Kl. 09.10 Kan vi forandre verden uten å forandre? Øystein Dahle 
 
Kl. 09.50 En ny naturpolitikk – om å overskride det målbare, Hans Kolstad 
 
Kl. 10.30  Pause med kaffe/te 
 
Kl. 10.45 Hva kan forskningen bidra med? Hvordan kan myndighetene stimulere 

utdanning og forskning for en grønn samfunnsomstilling? Tora Aasland 
 

Kl. 11.25 "Den grønne sjansen. Hva hindrer oss?" Simen Tveitereid, Harvest 
 

Kl. 12.05 Lunsj 
 
Kl. 13.00 Solen i det grønne skiftet? Sesonglagring av energi – eksempel fra 

forskningsprosjekt ved NMBU, Førsteamanuensis Petter H. Heyerdahl 
 

Kl. 13.40 Miljøbelastninger ved økt forbruk, Ingun Grimstad Klepp, SIFO 
 
Kl. 14.20 Pause med kaffe/te og frukt 
 
Kl. 14.40 Veier mot økomodernitet, Atle Midttun, professor på BI 
 
Kl. 15.20 «Miljøvettregler», Johanne Grue Reiten, DNT ung 
 
Kl. 15.30 Hvordan vinne oppslutning om et grønt skifte? Rasmus Hansson, MDG 
 
Kl. 16.10 Ettertanker ved Sverre Sivertsen 
 
 
Påmelding skjer på nettsiden www.naturfilosofi.no innen mandag 7. november. 
Deltakeravgiften er kr. 300,- inkludert lunsj, kaffe og te. 
 

http://www.naturfilosofi.no/

