
1 

Anne Borge Johannesen 

Naturressurser - vern versus bruk   
  

SØK 3800 
Intensivlandsby med undervisning på norsk 

Eksperter i team våren 2013 



2 

Anne Borge Johannesen 

Om landsbytema 

Tema for landsbyen er konflikter mellom bruk og vern av naturressurser. Landsbyen 
kan arbeide med konflikter fra naturforvaltningen i Norge eller i andre land. 
 
Konflikter mellom menneskelige interesser og bevaring av naturressurser er aktuelle 
tema i mange land. Vern av rovdyr og sauebønders interesser er et velkjent eksempel fra 
norsk naturforvaltning. Også interessekonflikter mellom brukere kan bidra til et for  
sterkt press på naturressursene. Et eksempel fra Norge er beitekonkurranse og overbeite  
i reindriften.   
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Om landsbytema 
 
I afrikanske land er konflikter mellom menneskelige interesser og vern av ville dyr i og 
omkring verneområder velkjente. Noen eksempler er arealkonflikter (jordbruk versus  
vern), ulovlig jakt, avlinger som blir trampet ned og ødelagt av elefanter og sykdommer 
som spres fra Buffalo til husdyr. 
 
Tilsvarende konflikter kan observeres i tilfellet med vern av skog. Verneområder er mye 
brukt for å hindre tropisk avskoging i Latin-Amerika, Asia og Afrika. Fordi redusert 
avskoging krever endret arealbruk, kan verneområder som ikke tillater bruk oppfattes 
som effektive til å fremme biodiversitet, men på bekostning av lokalsamfunnene som 
ekskluderes fra områdene.  
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Mulige problemstillinger 
 
Økonomisk teori tilsier at dersom flere høster av samme ressurs uten å ta hensyn til 
hvordan man påvirker hverandre, vil høstingen være større enn hva som er 
samfunnsøkonomisk ønskelig. For eksempel vil uregulert utnyttelse av et felles 
beiteområde resultere i økonomisk overbeite, dersom den enkelte tilpasser sitt 
dyretall uten å ta hensyn til hvordan dette påvirker beitemulighetene for andre. På 
samme måte vil et uregulert fiske medføre at samlet fangst er større enn hva som er 
ønskelig samfunnsøkonomisk sett, dersom den enkelte fisker ikke tar hensyn til 
hvordan størrelsen på egen fangst påvirker andres fangst.  
 
Hvilke faktorer påvirker beitepresset eller høstingen av en naturressurs? Hvordan 
kan økonomiske virkemidler stimulere til å redusere beitepress eller høsting ned til et 
nivå som samsvarer mer med hva som er samfunnsøkonomisk ønskelig? Kan det 
tenkes at noen økonomiske virkemidler har vært feilslåtte og bidratt til overutnyttelse 
av naturressurser? Hvilke andre tiltak enn økonomiske virkemidler kan redusere 
presset på naturressursene? 

 
 
 

Eksperter i team våren 2013 



5 

Anne Borge Johannesen 

Mulige problemstillinger 
 
I afrikanske land har etablering av verneområder vært en utbredt strategi for å bevare 
ville dyr, planter og skog. Verneområder bidrar til inntekter gjennom turisme. Dette 
er en voksende industri og viktig inntektskilde for mange fattige land. Samtidig har  
etablering av verneområder bidratt til at lokalsamfunn har mistet jordbruksland og  
lovlig tilgang til andre naturressurser som tradisjonelt sett har vært viktige kilder til 
inntekt og mat. I dag truer ekspanderende jordbruk, avskoging, ulovlig jakt, og ulovlig 
beite flere viltbestander og verneområder. 
 
Hvilke konflikter kan tenkes å oppstå ved etablering av verneområder og hvilke  
konsekvenser kan disse ha for velferden i lokalsamfunnet? Hvilke faktorer påvirker 
ulovlig jakt? Hvilke faktorer påvirker avskoging? Kan økonomiske tilskudd til  
lokalsamfunnene bidra til redusert ulovlig jakt eller redusert avskoging? Vil  
desentralisert naturforvaltning (lokal forvaltning) gi et bedre naturvern? Hvordan vil  
internasjonale handelsrestriksjoner påvirke viltbestander?  
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Tverrfaglighet 
Landsbyen er åpen for studenter fra alle studieprogram, men følgende er spesielt 
relevante: 
o Økonomiske, sosiologiske, kulturelle og historiske forhold er noen av 

faktorene som påvirker bruken av naturressurser. 
o Biologiske forhold beskriver hvordan bruk påvirker beholdningen av 

naturressurser.  
o Økonomiske, politiske og juridiske virkemidler kan begrense konflikter og 

fremme vern av naturressurser.  
 
 
Landsbyleder 
Anne Borge Johannesen 
Institutt for Samfunnsøkonomi 
E-post: anne.borge@svt.ntnu.no 
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