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HVA KAN DERE FORVENTE?

• Hvordan ser den grønne jungel ut? Aktører, krefter og spilleregler          
-kjenn ditt terreng

• Hvordan ble vår viktigste oppgave på jorden til et sant kaos                     
-godviljens svøpe

• EU’s taksonomi. Redning eller ny jungel?
• Alternative strategier  
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Hva skjer når vi sauser verdens viktigste arena 
full med godvilje?  Godviljens svøpe.

• Ting blir absolutter- ikke relativt
• Og absoluttene skifter
• Oppmerksomhet og 

symbolverdi trumfer både 
analyse og nytteeffekt

• Stort og smått, rett og galt, alt 
blir like viktig

• Narrativenes ynglingsplass nr 1



• cccccc

Hva skjer når vi sauser verdens viktigste arena 
full med godvilje?  Godviljens svøpe…

• Aktørene der innflytelse er på billigsalg:
• Miljøorganisasjoner
• Politisk makt
• Forskere
• Presse
• Næringsliv                                  



Godviljens svøpe…..

• Arenaen hvor 
juksemakerne har 
fritt spillerom

• Miljøsertifisering
• Grønnvasking



Godviljens svøpe

• By mot land
• Teori mot mot erfaring



Godviljens svøpe

• Kunnskapsbasert forvaltning. Forskningens rolle.

• Klima. Miljø. Bærekraft.

Biolog om pukkellaksen: 
– Den er klimavinner



Pressen som kvalitets-kontrollør

• Hva med pressens rolle?
• Den fjerde statsmakts 

rolle som kritiker og 
overvåker av alle som 
utøver makt?



Alle skal med…
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EU’S TAKSONOMI
Kan den rydde opp i kaoset?

Hva er EUs taksonomi?
Taksonomien skal definere hva en bærekraftig aktivitet er. For at en aktivitet kan 
klassifiseres som bærekraftig må den oppfylle følgende kriterier:
1) Bidra vesentlig til minst ett av seks miljømål.

1. Begrensning av klimaendringer
2. Klimatilpasning
3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
4. Omstilling til en sirkulærøkonomi
5. Forebygging og bekjempelse av forurensing
6. Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

2) Ikke vil være til skade for noen av de andre miljømålene
3) Oppfylle minimumsvilkår for sosiale rettigheter

https://www.nho.no/tema/energi-miljo-og-klima/artikler/miljomalene-i-eus-taksonomi/


EU’S TAKSONOMI

FORDELER

• ENHETLIG DEFINISJON PÅ BÆREKRAFT-
-Seriøse og useriøse sertifiseringsorgan 
mister definisjonskraft

• MILJØRAPPORTERINGEN BLIR KONKRET  
-fra powerpoint og prosa til xl-ark

• NY VEKSTNÆRING                                         
-Miljørapportering

ULEMPER

• DE URBANE DEFINERER                                       
-Er golfstrømmen verdens største kraftverk 
og verdens mest utprøvde 
resirkuleringsanlegg,- eller verneområde?

• HOLDER POLITIKERNE SEG UNNA?                      
-Eller er det nasjonale særinteresser som skal 
definere bærekraft?



EU’s taksonomi om havbruk…

• «Aquaculture (marine and freshwater) should be addressed in the
Taxonomy due to the significant negative environmental impacts of
some aquaculture activities and positive impacts of some other
aquaculture activities (e.g., mussel farming) as well as huge scope for 
innovation and improvement. However, given that issues in 
aquaculture are significantly different to those in fishing, it would not 
be a simple case of carrying over criteria from fishing to aquaculture. 
Therefore, aquaculture is not covered by these criteria. It is strongly
recommended, however, that aquaculture is prioritised in the next
round.»



EU’S TAKSONOMI.  KONSEKVENSER FOR NÆRINGSLIVET
Innenfor, utenfor, grønn, gul eller svart?

• Det starter med finans.                                                                                
-billige lån, dyre lån eller ingen lån?                                                                                  
-dyr, billig eller ingen egenkapital?                                                      
-dyr, billig eller blir du nektet forsikring?

Det sies at det er aktiviteter som skal klassifiseres, ikke bedrifter eller 
næringer.

Tro det den som vil…
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HVEM FÅR DET MEST BETYDNING FOR?

Vil ha stor betydning for all økonomisk virksomhet, primært i 
Europa.

Fundamentalt for Norge hvor praktisk talt all primær verdiskapning 
er utnyttelse av naturressurser.



NAVIGASJON I MILJØJUNGELEN
MULIGE STRATEGIER

• UP AGAINST THE CURRENT
• BEND OVER AND LET IT PASS
• FOLLOWER
• TEAM UP WITH AN INITIATOR
• FRONT RUNNER
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Strategivalg: Up agaist the current

• There will always be redneck’s around



Strategivalg: Bend over and let it pass?
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Strategivalg:  Follower?



Strategivalg: Team up with an initiator
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Strategivalg: Front runner?



Naturbasert verdiskapning i en miljøjungel
Strategier?

• UP AGAINST THE CURRENT
• BEND OVER AND LET IT PASS
• FOLLOWER
• TEAM UP WITH INFLUENCERS 
• FRONT RUNNER



HAVBRUKSNÆRINGENS DILEMMA

• Den suverent mest bærekraftige 
produksjon av animalsk protein 
menneskeheten har kommet på 
til nå

• OG samtidig hoggestabbe nr 1 
for miljøorganisasjoner, 
myndigheter, politikere og 
media.



Takk til dåkker som holdt dåkker våkne!


