
 

Science advice-møter i Akademiet 
 

Dato Tema Oppsummering/kommentar 

 
Avholdte møter 

 
5.11.2019 Vista-dagen 

 
The global energy transition and the 1.5-
degree target 

4.11.2019 Forskningsbasert politikk? Basert på SAPEA-rapporten Making 
sense of science for policy under 
conditions of complexity and uncertainty. 
Samarbeid med Academia Europaea 
Bergen Knowledge Hub. 
Sted: Litteraturhuset i Oslo 

28.10.2019 Should climate policies be directed 
towards fossil fuel producers? 

Akademiets utvalg for klima, miljø og 
ressursbruk inviterer til et møte om fossile 
energiprodusenter. 

23.09.2019 Levende jord – jordforvaltning for 
fremtiden 

Basert på EASAC-rapporten  
Opportunities for soil sustainability in 
Europe. 
 

3.9.2019 The effects of climate change on 
extreme weather 

Akademiets utvalg for klima, miljø og 
ressursbruk inviterte til et møte om 
effekten av klimaendringer og 
ekstremvær. 

8.4.2019 Klimaendringer og vektorbårne 
sykdommer 

Akademiets utvalg for klima, miljø og 
ressursbruk inviterte til et møte om 
effekten av klimaendringer på sykdommer 
overført av flått og mygg. 

26.03.2019 Biologisk mangfold og bærekraft Utnytter vi økosystemressursene i Norge i 
balanse med det biologiske mangfoldet? 
Samarbeid med Norges Tekniske 
Vitenskapsakademi.  
 

13.03.2019 EAT-Lancet-rapporten på norsk EAT-Lancet-rapporten i et norsk 
folkehelseperspektiv. 
Samarbeid med EAT. 
 

21.02.2018 Ødelegger vi havet og våre marine 
ressurser? 

Akademiets utvalg for klima, miljø og 
ressursbruk inviterte til et møte om hav og 
fremtidig fiskeri- og havforvaltning. 
   

07.11.2018 Closing the carbon window   
The role of CCS in meeting the 
Paris agreement 

Tok utgangspunkt i EASAC-rapporten, 
Negative emission technologies – What 
role in meeting the Paris Agreement 
targets? 
I regi av Vista-programmet. 
 

22.08.2018 Veivalg mot en bærekraftig og multi-
funksjonell skogforvaltning 

Tok utgangspunkt i EASAC-rapporten, 
Multi-functionality and sustainability in the 
European Union’s forests. 
Samarbeid mellom DNVA, Norges 
Tekniske Vitenskapsakademi og FME 
Bio4fuels. 
 

https://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Forests/EASAC_Forests_web_complete.pdf
https://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Forests/EASAC_Forests_web_complete.pdf
https://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Forests/EASAC_Forests_web_complete.pdf


 

 
Planlagte møter 

 
21.11.2019 Akademimøte om Forskningens 

rolle i gode samfunnsbeslutninger 
Møtet skal behandle uavhengighet og 
sektortilknytning i vitenskapelig rådgivning 
til departementene og regjeringen. 
 

 ? Plan S – Open access Utsatt, foreløpig ingen ny dato satt. 
 

? Møte om transport-rapporten Basert på EASAC-rapporten 
Decarbonisation of the transport sector. 
 

? Climate change and health Basert på EASAC-rapporten 
Climate change and health. 
 

 


