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ÅPNE ARRANGEMENTER: 

 

Foredrag 
 

The Hunger Games 
TIRSDAG 18.06. - 10:00 – JURIDISK FAKULTET – DRAGEFJELLET – AUDITORIUM 2 
 
Thomas Winfried Menko Pogge, Professor i filosofi og internasjonale relasjoner, Yale University, 
USA  
 
Forsøk på å nå FNs tusenårsmål har vært preget av triksing med tall som på kunstig vis har senket 
antallet fattige mennesker i verden. Nå som nye utviklingsmål er i ferd med å utarbeides, må vi ta 
lærdom av de foregående, som har vært preget av kosmetiske bestrebelser og kosmetiske fremskritt. 
 

Leveraging Agriculture and Food for Nutrition and Health Outcomes 
TIRSDAG 18.06. - 18:00 – JURIDISK FAKULTET – DRAGEFJELLET – AUDITORIUM 2 

Shenggen Fan, Direktør for International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington DC, 
USA 
 
Presentasjonen vil gi en oversikt over global matmangel, feilernæring, og helserisikoer knyttet til 
jordbruk. Tiltak som kan forebygge og løse slike problemer kan være informasjonskampanjer, bedring 
av planters næringsverdi og genetiske mangfold, samt sterkere regulering og overvåkning med 
henblikk på matvaresikkerhet. 
 

Communicating 'Wicked Problems' at the Interface between Science 
and Politics: the example of Climate Change 
ONSDAG 19.06. - 08:30 - JURIDISK FAKULTET – DRAGEFJELLET – AUDITORIUM 2 
 
Kjersti Fløttum, Professor i fransk lingvistikk, Universitetet i Bergen 
 
Hvorfor er det så mange forskjellige meninger om og holdninger til klimaforandringer? Folks 
oppfatninger av dette fenomenet er nært knyttet til hvordan det fremstilles i språkbruken. Fløttum vil 
presentere og diskutere flere språklige og diskursive særtrekk som er typiske for tekst og tale om 
klimaforandringer. Målet er å oppnå en bedre forståelse av den sammensatte klimadebatten. 
 
 

Interlinkages Between Food Security, Climate Change and 
Sustainable Development 
ONSDAG 19.06. – 10:00 - JURIDISK FAKULTET – DRAGEFJELLET – AUDITORIUM 2 
 
Atiq Rahman, Direktør for Bangladesh Centre for Advanced Studies (BCAS)  
 
Verdens fattige vil betale den høyeste prisen for klimaforandringene, fordi de er spesielt utsatt for 
ekstremvær. Med utgangspunkt i dette scenariet vil Rahman diskutere matproduksjon, tilgang til mat, 
matsikkerhet, samt ernæringssikkerhet. Han vil presentere Bangladesh som et eksempel for å vise 
sammenhengen mellom matsikkerhet, klimaforandringer og bærekraftig utvikling.  



Challenges and Policy Options for Balancing Competing Demands 
on Agriculture 
TORSDAG 20.06. - 10:00 - JURIDISK FAKULTET – DRAGEFJELLET – AUDITORIUM 2 
 
David Blandford, Professor I jordbruks- og miljøøkonomi, Pennsylvania State University, USA. 
 
Klimaforandringer og økende etterspørsel etter mat vil sette jordbrukssektoren under massivt press. 
Fraflytning fra landsbygdene truer også det økonomiske levegrunnlaget i mange områder. I dette 
foredraget vil Blandford presentere noen av de viktigste spørsmålene vi står overfor når vi må 
balansere mostridende hensyn for å sikre fremtidig jordbruk. 
 

Rambunctious Garden Earth 
FREDAG 21.06. - 11:00 – BERGEN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, OLAV 
KYRRESGT. 11 
 
Emma Marris, author of Rambunctious Garden 
 
Selv tilsynelatende ‘uberørte’ økosystemer har blitt totalforandret av mennesker. Miljøforkjempere må 
akseptere at ting ikke kan bli som før, og heller konsentrere seg om mangfold, nytte og estetisk 
skjønnhet. Dette kan blant annet gjøres ved å akseptere og bli bevisst vår innflytelse på 
økosystemene. I tillegg vil vi kunne la noen områder danne ‘nye økosystemer’, som vil utgjøre 
fremtidens villmark.  
 

Challenges and Opportunities to Sustain Aquaculture Production in 
the Asia – Pacific Region 
FREDAG 21.06. - 16:00 - JURIDISK FAKULTET – DRAGEFJELLET – AUDITORIUM 2 
 
Embekar Eknath, Direktør for Network of Aquaculture Centers in Asia-Pacific (NACA), Bangkok, 
Thailand 
 
Eknath vil diskutere oppdrettsnæringens meritter i Asia, inkludert produksjonsnivåer, miljø, 
artsmangfold, ressursbruk, matsikkerhet, balansering av sosio-økonomiske gevinster, industrielt 
oppdrett i liten vs. stor skala, og dyrevelferdstiltak. Hvordan ser fremtiden ut, på bakgrunn av 
stagnerende fiskeproduksjon, befolkningsvekst og FNs tusenårsmål? 
 

Re-thinking Environmental Causes of Obesity 
MANDAG 24.06. - 10:00 - JURIDISK FAKULTET – DRAGEFJELLET – AUDITORIUM 2 
 
Julie Guthman, geograf og professor i samfunnsvitenskap, University of California, Santa Cruz, USA 
 
Dagens herskende oppfatning er at økende fedme kommer av billig, kjapp og ernæringsmessig dårlig 
mat, i kombinasjon med lavere fysisk aktivitet. Guthman vil utfordre denne tankegangen, og 
argumentere for at miljøgifter og visse tilsetningsstoffer spiller en vesentlig rolle i å skape fedme, 
uavhengig av kaloriinntak. Hun vil avslutte med betydningen av disse funnene for fremtidig matpolitikk. 

 
Seafood and health – current status 
TIRSDAG 25.06. - 10:00 - JURIDISK FAKULTET – DRAGEFJELLET – AUDITORIUM 2 

 
Livar Frøyland, Forskningssjef, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) 
 
Sjømat inneholder unike kombinasjoner av næringsstoffer, proteiner, vitaminer, mineraler og omega-3-
fettsyrer, som alle er viktige deler av et sunt og godt kosthold. Men sjømat inneholder også uønskede 
stoffer som metylkvikksølv, dioksiner, PCB og andre potensielt skadelige sammensetninger. Frøyland 
vil presentere tanker omkring risiko-nytte-analyser av sjømat, i tillegg til fremtidig forsking på inntak av 
sjømat. 



The Importance of Ecosystem Services in Long-term Food Security 
and the Need for Outcome Based Measure of Sustainable 
Agriculture 
ONSDAG 26.06.  10:00 - JURIDISK FAKULTET – DRAGEFJELLET – AUDITORIUM 2 
 
Peter Kareiva, Sjefsforsker og visepresident, The Nature Conservancy, USA 
 
Merkelapper som “helt naturlig”, “organisk” og “kortreist” brukes for å si noe om hvordan mat dyrkes. 
Men det som mangler er troverdige målinger som kan innrette oss mot en virkelig bærekraftig 
matproduksjon. Kareiva vil presentere omstridte temaer knyttet til definisjonen av bærekraftig jordbruk, 
og foreslå praktiske løsninger. Vitenskapen trenger å kunne måle bærekraft for å bedre jordbruket, 
med henblikk på både matsikkerhet og en sunn planet.  
 

The Role of Fisheries in Food Security 
TORSDAG 27.06. 10:00 - JURIDISK FAKULTET – DRAGEFJELLET – AUDITORIUM 2 
 
Serge Garcia, tidligere direktør, FAO Fisheries Management Division, Belgium 
 
Paradoksalt nok er fiskersamfunn både viktige bidragsytere til matsikkerhet og sårbare for 
matusikkerhet. Forslag til fiskerireformer og miljøgjenoppbygging utgjør en vanskelig balansegang 
mellom naturforvaltning og matsikkerhet. De såkalte “vinn-vinn-situasjonene” er sjeldne og overser 
(eller gjemmer) vanligvis en viktig side ved problemet. Derfor trengs det tøffe avgjørelser. Uten en mer 
helhetlig tilnærming til forvaltning, er det usannsynlig at man vil nå noen av målene. 
 
 

Forelesning 
 

The Slow Food Movement 
MANDAG 24.06. 19:00 – 20:00 - JURIDISK FAKULTET, AUDITORIUM 2 
 
Thor Øivind Jensen, Department of Administration and Organization Theory, UiB 
 
Slow Food-bevegelsen går på tvers av politikk, kultur, utvikling og markedsføring av mat. Den allierer 
seg med urbefolkninger og småprodusenter over hele verden, jobber med Fair Trade- og FN-
organisasjoner, og driver utviklingsprosjekter. Er Slow Food et tegn på at det danner seg nye allianser 
mellom forbrukere og produsenter, mellom lokalt og globalt, mellom sør og nord, og mellom fornøyelse 
og politikk? Kan vi spise oss frem til en bedre verden? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rundebordsdiskusjoner 
 

Global change, food security and ethical challenges  
TIRSDAG 18.06. 16:00 – 17:00 - JURIDISK FAKULTET, AUDITORIUM 2 
 
Vedvarende fattigdom, miljømessig forfall og dårlig politisk styring er i dag utbredt, men de kan 
unngås. Hvilket ansvar bør tillegges mektige stater, mellomstatlige organisasjoner, internasjonale 
selskaper og hver enkelt av oss, i arbeidet med å oppnå en mer bærekraftig, rettferdig og harmonisk 
verden hvor alle menneskers grunnleggende behov er tilfredsstilt? 
 
 
Ordstyrer: Tore Furevik, Bjerknessenteret for klimaforskning/Geofysisk institutt, UiB 

Deltakere:  

 Embekar Eknath, Direktør for Network of Aquaculture Centers in Asia-Pacific (NACA), 
Bangkok, Thailand 

 Shenggen Fan, Direktør for International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington 
DC, USA 

 Thomas Winfried Menko Pogge, Professor i filosofi og internasjonale relasjoner, Yale 
University, USA  

 Atiq Rahman, Direktør for Bangladesh Centre for Advanced Studies (BCAS)  
 

Is seafood good for you? 
TIRSDAG 25.06. 16:00 – 17:00 - JURIDISK FAKULTET, AUDITORIUM 2 

 

Over hele verden anbefales det å spise fisk minst to ganger i uka. Mange fiskearter er utmerkede 
kilder til flerumettede fettsyrer, vitamin D, og andre næringsstoffer. Imidlertid er det ikke vanskelig for 
epidemiologer og toksikologer å peke ut de som spiser fisk, på grunn av høyere konsentrasjon av 
kvikksølv og andre giftstoffer i blodet. Dette kan begrense de positive helsemessige virkningene som 
fisk fører med seg.  

Ordstyrer: Jutta Dierkes, Klinisk institutt 1, UiB  

Deltakere: 

 Amund Måge, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning 

 N.N., Klinisk institutt, UiB 
 

Food or biodiversity vs Food and biodiversity:  
Whither conservation?  
TORSDAG 27.06. 16:00 – 17:00 - JURIDISK FAKULTET, AUDITORIUM 2 

 
Flere munner å mette og høyere levestandard fører til en massiv vekst i matforbruk. Hvor skal denne 
maten komme fra, og ved hjelp av hvilke produksjons- og høstningsmetoder? Fordi mennesker 
påvirker naturen som helhet, er det uunngåelig at det oppstår konflikt mellom grunnleggende 
menneskelige behov og andre arters behov. Må vi i noen tilfeller veie artsmangfold opp mot 
matproduksjon, eller kan vi utvikle bærekraftige metoder som tar vare på begge? 
 
Ordstyrer: Lawrence Kirkendall, Institutt for biologi, UiB 
 
Deltakere: 

 Peter Kareiva, Sjefsforsker for The Nature Conservancy, USA 
 
(YTTERLIGERE DELTAKERE VIL BLI KUNNGJORT) 
 
 

 
 



Morgenseminarer 
 
Ethical Challenges Related to Publication 
FREDAG 21.06. 08:30 – 10:00 – BERGEN RESSURSSENTER FOR INTERNASJONAL 
UTVIKLING, JEKTEVIKSBAKKEN 31 

 

Det første av tre morgenseminarer tar for seg etikk i lys av open access, «citation impact», og andre 
sider ved vitenskapelig publisering. Hva er «citation impact», og hvorfor er det så viktig for forskere? 
Gjenspeiler denne målemetoden den vitenskapelige verdien til en gitt artikkel? Et annet viktig tema er 
juks i vitenskapen, inkludert forfalskning, plagiat og falskt forfatterskap. Hvilke mekanismer har vi for å 
forebygge og avdekke slikt juks?  
 
 
Ordstyrer: Øyvind Gjerstad, Kommunikasjonsrådgiver, UiB Global 
Deltakere: 

 Howard Browman, Seniorforsker ved Havforskningsinstituttet, Bergen 

 Ingrid Cutler, Rådgiver for fagressurser, Universitetsbiblioteket, UiB 

 Matthias Kaiser, Instituttleder, Senter for Vitenskapsteori, UiB 

 Susanne Mikki, Førstebibliotekar, Universitetsbiblioteket, UiB 
 

Can research be independent when funding is not?  
MANDAG 24.06. 08:30 – 10:00 – BERGEN RESSURSSENTER FOR INTERNASJONAL 
UTVIKLING, JEKTEVIKSBAKKEN 31 

 
Temaet for det andre morgenseminaret er forholdene for uavhengig forskning innenfor ulike 
finansieringsmodeller. Hvilken rolle spiller private aktører i forskningen de finansierer? Hvilken 
betydning har politiske prioriteringer for forskere som søker midler fra offentlige instanser? Hvilken 
fremtid har grunnforskningen og det vitenskapelige mangfoldet, når det forventes at forskningen har 
en åpenbar økonomisk og samfunnsmessig verdi? 
 
Ordstyrer: Øyvind Gjerstad 
Deltakere:  

 Benedicte Carlsen, forsker, Uni Rokkansenteret, Bergen 

 Jutta Dierkes, professor, Klinisk institutt 1, UiB 

 Ottar Nygård, professor, Klinisk institutt 2, UiB 
 

Science Communication outside Academia 
ONSDAG 26.06. 08:30 – 10:00 – BERGEN RESSURSSENTER FOR INTERNASJONAL 
UTVIKLING, JEKTEVIKSBAKKEN 31 

 
Forskningen har lenge nytt en eksklusiv status som kunnskapsprodusent, men populærvitenskapelige 
fremstillinger risikerer å overforenkle forskningsresultater og utelate usikkerhetene. Hva er det med 
vitenskapsdiskurs som gjør det så vanskelig for selv forskere å kommunisere resultatene sine til 
offentligheten? Hvorfor har særlig klimaforskere problemer med å nå gjennom til politikere og 
offentligheten? 
 
Ordstyrer: Øyvind Gjerstad  
Deltakere: 

 Trine Dahl, professor i engelsk lingvistikk, Norges handelshøyskole (NHH), Bergen 

 Helge Drange, klimaforsker, Geofysisk institutt, UiB/Bjerknessenteret for klimaforskning, 
Bergen 

 Peter Kareiva, Sjefsforsker for The Nature Conservancy, USA 
 
Mer detaljerte beskrivelser av arrangementene finnes på UiBs nettsider (engelsk): 

http://www.uib.no/rs/bsrs/kalender 

 

http://www.uib.no/rs/bsrs/kalender

