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• Økende forbruk

• Miljøbelastning

• Hvorfor? 

• Hvordan?

• …og hva nå



• Dedicated to making a 
difference.  

• We explore how 
environmental 
information impacts 
on decision-making 
and the environment

• Seeking to bridge the 
gap between science 
and politics
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“A green economy is 

an economy that 

imitates green plants 

as far as possible” 
- Herman Daly 





Drivers of

Global Change

Source: Steffen et. al (2004)
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Resursbruk 1980 – 2020

Source: OECD, 2008. After Romain Perez et al 2009



hva nå med Global BNP…?   

Source: http://www.viewsoftheworld.net



Sammenheng mellom Brutto
Nasjonal Produkt og Energi Forbruk?



Source: Living Planet Report 2010 

Verden forbruker 1,5 planeter. UNEPs rapport 
om grønn økonomi konkluderer at om vi 
investerer 2% av global GDP i miljø så vil det
global forbruket halveres.  



Om alle i verden forbrukte like mye som 

Nordmenn ville vi trenge…

Ups...



I’d like to end  poverty, stop 
violence and racism,

and get rid of pollution.  
Everyone should be equal.

I want to dress in the nicest clothes,
drive a great car, talk on the latest

mobile phone, and watch my brand new DVD



Drivkrefter

for forbruk ?

FORBRUK

VELFERDVELFERD

PENGERPENGER

TIDTID





Happy Planet Index 2.0 (2009) 

Lykke (velvære) x Leveår

Miljøbelastning

Costa Rica # 1 

Norge # 88 

Zimbabwe # 143



Fremskritt ??? 



En Indisk landsby artist tolkning
av Grønn Økonomi



Source: Zhu Dajian, Tongji University, 2006    After Romain Perez et al 2009

Velvære , forbruk
og miljøbelastning



“Drømmeprinsen”? 

Delinking: 

Å bryte bindingen
mellom forbruk og miljøbelastning



Source: Weizacker quote COM (2005) 670 

Delinking



Nederlandsk studie
av delinking



Men...

a) resursbruk og avfallsmenge
øker fortsatt i takt med

økonomiskvekst

b) økt forbruk til tross for redusert
miljøbelastning per enhet produsert

= REBOUND EFFEKT 



Et mer bærekraftig samfunn har lav
miljøbelasning og scorer høyt på
Human Development Index (HDI)
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Et mer bærekraftig samfunn har lav
miljø-belasning og scorer høyt på
Human Development Index (HDI)
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Ett „bærekraftig“ samfunn...?  

Cuba



a) Redusere miljøbelastning fra
produksjon (e.g. redusere CO2, vann, og
materialbruk)  

b) Redusre energi og material intensitet
av rikdom

b) Redusere rikdom og forbruk

Delinking – forbruk og miljø





En ny økonomi…



Endring…

Drivkrefter, 
ideer og verdier

Tilpassing

ny virkelighet

Teknologi

samhandling

læring



Endring fordrer et 
nytt blikk på…

…hva som gjør livet rikt å leve

…naturens egenverdi

…relasjoner

…tid

…



Whatever you can do or dream you can do, being it. 

Boldness has genius, power and magic. Begin it now!

- Goethe



Takk! solgaard@grida.no

www.grida.no


