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- Hjelper minister, politikere og virksomheter med kunnskap, 
verktøy og råd for reell bærekraft.

- Foredragsholder om miljøpolitikk og reell bærekraft ved 
NHH i Bergen. Foredragsholder ved Techstars Startup 
Weekend i Bergen, Bergen Brainstorm og Blått hav.

- Mentor for Blått hav, virksomheter og Vello 
el-sykkelambassadør i Bergen.

- Kontor på Media City i Bergen.



Nils Tore Skogland

- Jobbet med tiltak for å redusere miljøproblemer og formidle 
løsninger som daglig leder i Naturvernforbundet Hordaland, ansatt i 
Norge Naturvernforbund, rådgiver i Bergfald & co og tillitsvalgt og 
ansatt i Natur og Ungdom. Økonomiutdannet fra Universitetet i 
Bergen med fordypning i miljø- og finansøkonomi og humanistisk 
informatikk, psykologi og historie.

- Mottok Miljøprisen for Naturvernforbundet Hordaland fra Hordaland 
fylkeskommune i 2014. Vant Techstars Startupweekend 2018 med 
teamet Ecozon. Fikk kontorplass hos VIS og lærte Disiplinert 
Entreprenørskap på Grunderhub 2018/2019 med støtte fra SR-bank.

- Assisterende guvernør for Rotary for Hordaland, Bergen sør og vest.

- Har ikke vært involvert i noe politisk parti, men gir politisk 
bærekraftige innspill til politikere når kapasiteten tillater det.







Johan Frederik Mowinckel
- Født 1934.
- Medlem i Bergen Rotary klubb
- Styrets leder Mowinckel Holding AS
- Styremedlem Bergensis Capital AS
- Varamedlem Bergens Elektriske 

Færgeselskab AS



https://docs.google.com/file/d/1eue2ecZ_4D-JACzGEgG4CTGSdV1B2Ycr/preview




Den svensk 
kjemikeren Svante 
Arrhenius påviste 
drivhuseffekten i 
1896 og fikk 
Nobelpris i kjemi i 
1903. 

1896

https://no.wikipedia.org/wiki/1896
https://no.wikipedia.org/wiki/Nobelprisen_i_kjemi
https://no.wikipedia.org/wiki/1903


1974



Verdenskommisjonen for miljø og utvikling 1987 om bærekraftig utvikling:
Bærekraftig utvikling er utvikling som 
tilfredsstiller dagens behov uten at det går ut 
over evnen til fremtidige generasjoner til å 
dekket sine egne behov.
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2018



2019



2019



http://www.youtube.com/watch?v=TMrtLsQbaok


Greta Thunberg is the daughter of Swedish actor Svante Thunberg and her 
mother is acclaimed Swedish opera singer Malena Ernman. Greta's 
paternal grandfather is Olof Thunberg, a Swedish actor and director. 
Through her father, Greta is also related to Svante Arrhenius, the Swedish 
scientist known for founding physical chemistry. He had won the Nobel 
Prize for Chemistry in 1903. (https://www.ibtimes.co.in)

https://www.ibtimes.co.in/meet-greta-thunberg-16-year-old-swedish-climate-activist-who-could-be-youngest-nobel-peace-793982
https://www.ibtimes.co.in/meet-greta-thunberg-16-year-old-swedish-climate-activist-who-could-be-youngest-nobel-peace-793982
https://www.ibtimes.co.in/meet-greta-thunberg-16-year-old-swedish-climate-activist-who-could-be-youngest-nobel-peace-793982
https://www.ibtimes.co.in/meet-greta-thunberg-16-year-old-swedish-climate-activist-who-could-be-youngest-nobel-peace-793982
https://www.ibtimes.co.in/meet-greta-thunberg-16-year-old-swedish-climate-activist-who-could-be-youngest-nobel-peace-793982
https://www.ibtimes.co.in/meet-greta-thunberg-16-year-old-swedish-climate-activist-who-could-be-youngest-nobel-peace-793982




Reel Sustainable 





● I 2030, sikre tilgang for alle til tilstrekkelige, trygge og rimelige boliger og grunnleggende tjenester og oppgradere slummen

● Innen 2030, gi tilgang til trygge, rimelige, tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer for alle, forbedre trafikksikkerheten, særlig ved å utvide offentlig 

transport, med spesiell oppmerksomhet til behovene til de i utsatte situasjoner, kvinner, barn, funksjonshemmede og eldre personer

● Innen 2030, styrke inkluderende og bærekraftig urbanisering og kapasitet for deltakende, integrert og bærekraftig planlegging og styring av menneskelig 

bosetning i alle land

● Styrke innsatsen for å beskytte og ivareta verdens kulturelle og naturarv

● I 2030 reduserer antall dødsfall og antall mennesker som er rammet betydelig, og reduserer de direkte økonomiske tapene betydelig sammenlignet med 

det globale bruttonasjonalproduktet forårsaket av katastrofer, inkludert vannrelaterte katastrofer, med fokus på å beskytte de fattige og menneskene i 

sårbare situasjoner

● I 2030 må du redusere den negative miljøpåvirkningen per innbygger av byer, inkludert ved å være spesielt oppmerksom på luftkvalitet og kommunal og 

annen avfallshåndtering

● Innen 2030, gi universell tilgang til trygge, inkluderende og tilgjengelige, grønne og offentlige rom, spesielt for kvinner og barn, eldre personer og 

personer med nedsatt funksjonsevne

● Støtt positive økonomiske, sosiale og miljømessige koblinger mellom urbane, bynære og landlige områder ved å styrke nasjonal og regional 

utviklingsplanlegging

● Innen 2020, øke antallet byer og menneskelige bosetninger som iverksetter og implementerer integrerte politikker og planer for inkludering, 

ressurseffektivitet, avbøtning og tilpasning til klimaendringer, motstandskraft mot katastrofer og utvikle og implementere i tråd med Sendai-rammeverket 

for katastrofrisiko Reduksjon 2015-2030, helhetlig katastrofeforvaltning på alle nivåer

● Støtte minst utviklede land, inkludert finansiell og teknisk bistand, i å bygge bærekraftige og spenstige bygninger ved bruk av lokale materialer



Finnes det et strategisk vitenskapelig rammeverk for bærekraftig utvikling basert 
på FNs definisjon av bærekraft?



- Karl Henrik Robert fikk konsensus for en 
operasjonell definisjon for bærekraftig utvikling 
mellom 49 forskere i 1989. Sterk politisk enighet 
om rammeverket i Sverige. Brosjyre signert av 
kong Carl XVI Gustav av Sverige og sendt til 
innbyggerne.

- Karl Henrik Robert er for tiden professor ved 
Blekinge Teknologiske Institutt i Sverige. Han har 
vært forskningsleder ved Karolinska Institute.

- Rammeverket har vært brukt av selskaper/byer 
som ABB, ALCOA, Alko, Ballast Nedam, Bcon, 
Beckers, Carlsberg, City of Calgary, City of Dublin, 
City of Eindhoven, City of Madison, City of Ottawa, 
City of Portland, IKEA and SEB . Ble brukt 
internasjonalt, men etterfølgere i Sverige gikk 
konkurs. Rammen er overtatt av nykommere, som 
også har digitalisert løsningen.

- Rammeverket formidles i Norge av Skogland.com i 
Bergen.





http://www.youtube.com/watch?v=eec0UYGIeo4


Virkelig bærekraftige bedrifter og samfunn utsetter ikke systematisk 
naturen for:

1. ... utvinning av flere materialer, stoffer og gasser fra jordskorpen enn omgivelsene tåler. Må 
prioritere materialgjenvinning framfor gruvedrift til lands og til sjøs.

2. ... spredning av materialer, stoffer eller gasser med en struktur eller omfang naturen ikke 
takler. Foretrekk naturlige materialer som lett kan råtne i naturen.

3. ... At naturtyper, økosystemer og naturområder brytes opp og korridorer i mellom forsvinner.

4. .... At mennesker ikke får dekket sine grunnleggende behov som livsopphold, beskyttelse, 
kjærlighet, forståelse, deltakelse, fritid, kreativitet/kunstnerisk utfoldelse, identitet og 
frihet.

Kilde: Karl-Henrik Robert, Manfred Max-Neef og Nils Tore Skogland



http://www.youtube.com/watch?v=DeDm-HTFuiY


http://www.youtube.com/watch?v=BO9_hQO9nTo


http://www.youtube.com/watch?v=FyT9TMlzC6s


Hva betyr det i praksis?

1. Hvilke relevante bærekraftige ressurser over bakken kan 
brukes?

2. Hvilken strukturer på materialene fungerer i naturen?

3. Hvilke områder er relevant å operere i?

4. Hvordan skaper vi bærekraftige relasjoner til hverandre som 
mennesker?



http://www.youtube.com/watch?v=J10CAkkAHFQ








https://docs.google.com/file/d/1TAqg8pys_gProczWHs-bmK0P277cC023/preview




http://www.youtube.com/watch?v=-Q0xUXo2zEY


Skogland.com hos Spaces på Media City Bergen. 
facebook.com/skoglandcom post@skogland.com +47 99010607.

Vil du bidra til flere unge får startet reelt bærekraftige bedrifter på 
Vestlandet? Ta kontakt på post@skogland.com 

https://www.facebook.com/skoglandcom/
mailto:nilstore@skogland.com
mailto:post@skogland.com

