LandValUse: Integrated
welfare assessment of
climate and biodiversity
impacts of land use: From
promise to policy solutions
Bakgrunn: Norske naturarealer er viktige for naturmangfold og
karbonopptak og for en rekke andre verdifulle naturgoder.
Mange samfunnssektorer har imidlertid behov for arealer noe
som øker presset på naturarealene. Det er derfor et sterkt
behov for økt kunnskap om hvordan en kan avveie ulike
hensyn og finne løsninger som gagner samfunnet som helhet.

Mål: Vurdere effekter på klima, naturmangfold og andre
naturgoder fra ulike typer arealbruk, betydningen (verdien)
for folks velferd og avveininger og synergier mellom ulike
hensyn, og anbefale akseptable virkemidler som kan bidra til
en mer samfunnsøkonomisk fornuftig arealbruk.

Legg inn bilde

Ansvarlig organisasjon: Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå, Prosjektleder Kristine
Grimsrud (kristine.grimsrud@ssb.no)

Partnere: Menon Senter for Miljø- og Ressursøkonomi (MERE), Norsk institutt for
naturforskning (NINA), Handelshøyskolen NMBU, i samarbeid med internasjonale forskere og
norske samarbeidspartnere fra forvaltning, bedrifter og organisasjonsliv.
Prosjektperiode: 2021-2025
Type: Kompetanse- og samarbeidsprosjekt
Prosjektnummer: 319917
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Forskningsspørsmål for LandValUse
• Hva er de viktigste effektene av ulike typer
arealbruk på klima, naturmangfold og andre
naturgoder (økosystemtjenester) i Norge?

Natur

→

• Hva slags betydning har disse effektene for folks
velferd og hvordan kan vi bruke denne kunnskapen
til å analysere avveininger og synergier mellom
ulike goder og typer arealbruk?
• Hvordan kan virkemidler bli utformet for bedre å
balansere ulike privat- og samfunnsøkonomiske
hensyn og en arealbruk som gir samfunnet som
helhet større velferd?

Kilde: NOU (2013)

Samfunn
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WP1 (Lead: NINA, Co-lead: NMBU)
Metoder, scenarier og indikatorer for effekter av arealbruk
Oppgave 1.1
• Sammenstilling av indikatorer for biologisk mangfold og økosystem funksjoner
koblet opp mot ØT (klima stabilisering, rekreasjon, tømmer produksjon,
pollinering) som responderer til arealendringer på ulike skalaer
(landskapsindikatorer, habitat nedbygging og fragmentering og
økosystemtilstand). Vi sammenstiller datagrunnlag, datakilder, metoder for
analyser.
• Identifisere indikatorer som kan brukes i scenariomodellering og tilpasse
indikatorer til arealer (arealdekke, arealbruk og arealbruks endringer).
Oppgave 1.2

• Biologisk mangfold og indikatorer for økosystemtjenester tilpasset våre 3 case
studier, f.eks. pollinering, rekreasjon, tømmerproduksjon.
Oppgave 1.3
• Scenarier, basert på Systematic Conservation Planning for 2 år (2030 & 2050)
med framskrivninger baserte på Shared Social Pathways (antagelser om areal,
arealbruk og arealendringer) Ikke en dynamisk modell, men snapshots.
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WP2 (Lead: NMBU, Co-lead: SSB)
Metoder og data for å vurdere velferdseffekter

• Metoder for å belyse betydningen (verdien) av endringer i natur for folks
velferd
• Data for faktisk atferd som belyser folks preferanser
– Reise/friluftsliv: Hvor drar folk på tur? Hvilke reise- og tidskostnader tar de
på seg?
– Strava-data om folks trenings-/friluftsaktivitet
– App som sporer hvor folk er og deres «subjective wellbeing» når de er i
natur osv.
• Data for hypotetisk (intendert) atferd som belyser folks preferanser
– Spørreundersøkelser til husholdninger med grundig utformede
arealbruksscenarier og endringer i disse mot en kostnad, spørsmål om
folks aksept for ulike typer virkemidler (jf. aksept for klima/naturavgifter)
– Spørreundersøkelse til grunneiere om preferanser for ulike
virkemidler/typer forvaltning
• «Verdioverføring» fra lignende studier fra litteraturen
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WP3 (Lead: SSB, CO-lead NINA & Menon)
Geografisk fokus for case-studier
• Regionale/lokale case
• Generalisering til mer geografisk
overordnede resultat
• Se typer arealbruk / inngrep i
sammenheng
Vindkraft
Klimaskog
Vindkraft

Hyttebygging
Skogforvaltning
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WP4 (Lead: Menon, Co-lead: SSB)
Relevans og implikasjoner for arealbruk
• Kommunisere konsekvenser og resultater visuelt
ved bruk av scenarier for arealbruk på interaktive,
Internett-baserte kart for å fasilitere diskusjon
• Samfunnsøkonomisk analyse av nytten og
kostnadene ved ulike typer arealbruk for
samfunnet som helhet, for enkeltaktører og for
ulike geografiske nivåer/områder av Norge
• Ta hensyn til folk og grunneieres synspunkter på
akseptable virkemidler for arealbruk
• Utvikle virkemidler og insentiver som er:
– akseptable fordelingsmessig, og
– mer effektivt balanserer hensyn til klima,
naturmangfold og markeds- og ikkemarkedsbaserte naturgoder ved ulike typer
arealbruk
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Hovedsamarbeidspartnere – forskere, Internt oppstartsmøte:
9. september 2021
• Prosjektleder: Kristine Grimsrud,
Forskningsavdeling SSB

• Assisterende leder: Henrik Lindhjem,
Menon Senter for Miljø- og Ressursøkonomi (MERE)

• Leder team NINA: Jarle W. Bjerke

• Leder team NMBU: Ståle Navrud

Post-dok: Anders
Dugstad, NMBU
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Samarbeidspartnere, oppstartsmøte 30. sept 2021
Nasjonal forvaltning
KS
Landbruks- og
matdepartementet

Nasjonal –
interesseorganisasjon

Regional forvaltning Lokalt - forvaltning

Landbrukssamvirket

Regionrådet i Hallingdal

Norsk friluftsliv

Statsforvalteren Trøndelag Farsund kommune

Stranda kommune

Miljødirektoratet

Norske
Vindkraftkommuner

NVE

Norskog

Regional - virksomhetLokal - stiftelse

Statskog

Sabima

Dagens AS

Geirangerfjord verdsarv
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Scientific Advisory Board, møte planlagt 22. nov.
• Prof. Jette Jacobsen, Universitetet i København, Skogøkonom (WP2 & 3)
• Prof. Roy Brouwer, Universitet i Waterloo, Canada, Miljøøkonom (WP2 & 4),
• Forsker Augustin del Prado, Basque Centre for Klimaendringer, Spania, ØT-modellering (WP1 & 3)

• Forsker Sandra Luque, INRAE, Frankrike, Økolog (WP1 & 3)
• Assoc. Professor Yohei Mitani, Kyoto Universitet, Japan, Incentiver/eksperimenter (WP2-4)
• Prof. David Anthoff, Universitetet i California, Berkeley, USA, Klimaøkonom/modellering (WP2 & 4)

• Prof. Janie Chermak, Universitetet i New Mexico, USA, Energiøkonom (WP3)
• Prof. Mikolaj Czajkowski, Universitetet i Warszawa, Økonometriker (WP2 & 3)
• Prof. Bård Harstad, Universitetet i Oslo, Politisk økonom/virkemidler (WP2 & 4)

• Forsker Jürgen Meyerhoff, Tekniske Universitetet i Berlin, Tyskland, Miljøøkonom (WP2 & 3)
• Forsker George Mackerron, Universitet i Sussex, England, Atferdsøkonom (WP2 & 3)

Takk for oppmerksomheten!
Kontakt for innspill/spørsmål/kommentarer:
kristine.grimsrud@ssb.no
henrik@menon.no

L A N D VA L U S E

