
• Arealbrukskonflikter i overgangen til lavutslipps- og 
nullutslippssamfunnet

• Webinaret er en del av NTRANS’ forskingsområde 1, Dyp 
avkarbonisering og bred samfunnsendring, og arbeidspakke 1.2 
som skal gi innsikt i viktige kontroverser og avveininger, og 
dermed forbedre forholdene for politikkproduksjon i overgangen 
til lavutslipps- og nullutslippssamfunnet.

• Webinaret gir et innblikk i arealbrukskonflikter fra ulike 
fagperspektiv, saksområder og reflekterer rundt hvordan politikk 
bør endres for å håndtere arealbrukskonflikter.

• Webinaret har fem Innlegg på 20 minutter hver, med mulighet for 
ett til to spørsmål etterpå, og avsluttes med oppsummerende 
diskusjoner hvor alle kan delta.

Presenter
Presentation Notes
SDG 13 klima vs. SDG 16  rettferdighet Redusere tap av urørt natur og biodiversitet, men samtidig endre energisystemet for å redusere klimagassutslipp

https://www.ntnu.no/web/ntrans/forskningsomrade-1


PROGRAM
• 09.00-09.10: Innledning av forsker Hans Jakob Walnum, Vestlandsforsking (VF).
• 09.10-09.35: Vindutbygging og arealkonflikt, hva kan læres fra tidligere 

konflikter? Vil det fortsatt bli like sterkt engasjement knyttet til vindutbygging på 
land? Førsteamanuensis Bente Johnsen Rygg, HVL.

• 09.35-10.00: Kontroversar knytta til vindkraftutbygging. Eit perspektiv på 
deltaking og inkludering, forsker Marius Korsnes, NTNU

• 10.00-10.25: Myra – våt, kald og bortglemt: Hvorfor bry seg om den i et 
klimaperspektiv? Professor Knut Rydgren HVL.

• 10.25-10.50: Nussir-saken og overføringsverdi til håndtering av energikonflikter, 
forskingsleder Halvor Dannevig VF.

• 10.50-11.15: Kontroverser og utfordringer knyttet til energiutbygginger i Nord-
Norge, forsker Ragnhild Freng Dale VF.

• 11.15-11.45: Oppsummerende diskusjoner:
• Hvilke endringer bør gjøres i regelverk?
• Hvordan unngå arealbrukskonflikter?
• Hva er mulige nye energirelaterte arealbrukskonflikter i Norge i årene framover - og 

hvordan bør disse håndteres?

Presenter
Presentation Notes
Bente Johnsen Rygg, lokal utbygging av fornybar energi og dei miljø- og samfunnsmessige konsekvensane av ei slik utbygging, for tida i hovudsak med fokus på småkraft og vindkraft. Mitt fokus er lokalsamfunnet og kommunane si rolle i slike prosjekt, eigarskap, haldningar og sosial aksept. PhD Tverrfaglig kulturforsking, NTNUMarius Korsnes forskar ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, og leier forskingsområde 1 om djup avkarbonisering og breie samfunnsendringar. PhD korleis havvindindustrien i Kina utvikla seg,Professor Knut Rydgren Økolog, Myrene er bygd av torvmoser, lag på lag, over tusener av år. De har trolig større karbontetthet enn tropiske skoger som norske myndigheter bidrar til å verne, mens myrene hjemme fortsatt graves opp og bygges ned, med store CO2-utslipp som konsekvens. Er ikke det ganske rart? Engasjert både i kraft og veiutbyggingHalvor Dannevig forskingsleder Vestlandsforsking, klimaendringer, men også gått i dybden på medvirkingsbaserte metoder og Nussir-saken. Ragnhild Freng Dale Avhandlingen fokuserer på fremtidsfortellinger knyttet til olje og gass i Nord-Norge og Sápmi, samt hvordan industriutbygginger oppleves og forstås på et lokalt plan i Hammerfest, Nord-Norges første og så langt eneste petroleumsby.
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