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Kunnskap om redusert forbruk for å redusere 

klimagassutslipp og belastning på 

naturmangfold



1. Å hindre forbruk før det skjer, dvs. før en 

vare/produkt blir produsert første gang

2. Å ta vare på ressurser som allerede er i kretsløpet, 

f.eks. gjennom ombruk og reparasjon

Prosjekter som primært tar for seg teknologiutvikling og 

nye produksjonsprosesser etc. er ikke det vi er ute etter

Hva mener dere med «redusert 

forbruk»?
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Faglige prioriteringer

Må falle inn under minst ett av disse områdene:

• systemiske barrierer og forutsetninger for 

redusert forbruk

• samfunnsøkonomiske konsekvenser av tiltak 

for redusert forbruk

• nye forretningsmodeller basert på redusert 

forbruk



Strukturelle prioriteringer

Vi vil prioritere prosjekter som har: 

• forskningsspørsmål som er relevante for Norge

• en konkret plan for dialog og kommunikasjon 

med brukere og samfunn om problemstillinger 

og funn gjennom hele prosjektperioden

Foto: Jonas Bendiksen



Vi vil ta hensyn til:

• at prosjektene samlet dekker bredden i områdene som er 

utlyst

• at dere har aktivt samarbeid med minst en annen 

forskningsorganisasjon

Porteføljevurderingen
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Hvordan finne fram i utlysningen

• Les hele utlysningsteksten nøye! 

• Temateksten om Redusert forbruk ligger under 

Aktuelle temaområder, Temaer på tvers

• Formelle krav finner dere under Om utlysningen og 

Praktiske opplysninger



Nøkkelinfo

• Forskerprosjekt for fornyelse

• Søknadsfrist 8. februar

• 25 mill. utlyst

• 4-10 mill. i støtte per prosjekt

• Sannsynligvis blir 2-4 prosjekter finansiert
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Kontakt oss gjerne

Spørsmål om faglig tematikk:

• Brage Kjeldby bkj@forskningsradet.no

• Jonas Enge jen@forskningsradet.no

Spørsmål om formelle krav:

researcherproject@rcn.no

mailto:bkj@forskningsradet.no
mailto:jen@forskningsradet.no
mailto:researcherproject@rcn.no


Start tidlig – det tar tid å sette sammen 

et godt prosjekt

Søknaden kan sendes inn fra 

14. desember

Søknadsfristen er 8. februar

Foto: Shutterstock Av Rido






