I samarbete med

Seminarium 8 oktober

VINDKRAFT VARFÖR TYCKER VI
SÅ OLIKA?

Delfinansierat av

Vindkraften väcker mycket känslor, både positiva och
negativa. Hur kan vi förbättra förståelsen och kontakten
mellan olika intressenter? Det är temat för det tredje och
fjärde seminariet i Vindkraftsakademins seminarieserie.
Skånes vindkraftsakademi hälsar politiker och
tjänstemän i de skånska kommunerna, samt
Länsstyrelsen och Region Skåne välkomna till en
heldag om vindkraft, kommunikation och attityder.
Vi tar avstamp i forskning och erfarenhet, och
inkluderar seminariedeltagarna. Vi tittar på två olika
typer av kommunikationsvägar.
På eftermiddagen får deltagarna möjlighet att lära
känna olika organisationer med intresse i vindkraft. Hur
tycker de att kommunikationen kan förbättras, och vad
fungerar inte idag?
Efter seminariet hoppas vi att deltagarna ska ha
insyn i varför vi tycker så olika om vindkraft, och hur
olika intressen är av värde för den demokratiska
processen kring vindkraft. Dagen blir ett avstamp för
fortsatt arbete!

När:
Var:

8 okt 09:00-16:10
Sankt Gertrud konferens,
Östergatan 7b, Malmö
5 min från centralstationen

Anmälan:
anmalan@vindkraftsakademin.se
Senast den 30 september
Glöm inte att anmäla ev allergier
Seminarieserien är kostnadsfri.
Detta är seminarierna 3 och 4 (av 4)
Mer information
www.vindkraftsakademin.se

Varmt välkommen!

SKÅNES VINDKRAFTSAKADEMI
www.vindkraftsakademin.se
info@vindkraftskademin.se
KONTAKTA VERKSAMHETSLEDAREN
Anna Tibbelin
0709 71 99 97

PROGRAM 8 OKTOBER
Vi uppfattar saker på olika sätt, men hur och varför?
En förändring i vår närhet kan ge upphov till starka känslor hos oss
människor. Varje persons uppfattning är unik och bygger på erfarenhet
och kunskap, och vilken relation personen har till landskapet.
Facilitator: Anna Ranger, Reflekta Verksamhetsutveckling
09:00 – 11:45



Välkomna! Kaffe serveras



Vindkraft i Skåne
Anna Tibbelin, verksamhetsledare, Skånes vindkraftsakademi och projektledare
Energikontoret Skåne



Att kommunicera kring vindkraft
Anna Ranger, Reflekta Verksamhetsutvekling



Forskning på vindkraft och attityder
Jamil Khan, universitetslektor, Miljö och energisystem, LTH



Erfarenheter av kommunikation från Hallandsås samt vindkraft
Mattias Hennius, fd informatör Banverket, fd kommunikationsansvarig E.ON Vind.
Nu E.ON Sveriges presschef

11:45-12:45 Lunch för förmiddagens deltagare

Vi är alla intressenter, låt oss kommunicera!
På eftermiddagen får aktörer som på något sätt påverkar vindkraftens
utveckling i Skåne möjlighet att berätta om sin syn på vindkraft. Genom
kunskaps- och erfarenhetsutbyte försöker vi skapa förståelse för
varandras intressen och tar ett avstamp till fortsatt arbete.
Moderator: Catarina Rolfsdotter-Jansson, Rolfsdotter AB

13:00-16:10
 Introduktion av eftermiddagen
Catarina Rolfsdotter-Jansson


Interaktiv summering av förmiddagen
Anna Ranger, Reflekta AB



Presentationer av inbjudna organisationer
Försvarsmakten, Lantbrukarnas Riksförbund, Skånes Ornitologiska Förening, Skånes
Vindkraftsakademi, Svensk Vindenergi, Svenskt Landskapsskydd.

*Fler organisationer kan tillkomma


Vad lär vi oss av det här?



Avslutning

VINDKRAFT
- VILKEN ROLL HAR
KOMMUNERNA?
I samband med att de reviderade riksintressena för
vindkraft presenteras, bjuder Skånes vindkraftsakademi,
med stöd från Energimyndigheten och EU och i
samarbete med Energikontoret Skåne, in de skånska
kommunerna till en seminarieserie om vindkraft.
Seminarieserien syftar till att vara kunskapshöjande och
fokuserar på kommunikation kring vindkraft. Vi börjar med
att titta närmare på hur svensk energiförsörjning ser ut,
även efter 2020, och vilken roll vindkraft kan spela. Vi tar
upp förutsättningar för vindkraft i de skånska kommunerna,
Boverkets arbete med översiktsplaner och Länsstyrelsens
samt Sveriges mål för vindkraft.
Kan vindkraft hjälpa till att göra medborgaren involverad i
energisystemet? Vilken är kommunens roll gentemot
medborgaren i den demokratiska processen kring vindkraft?
Hur bildas attityder och hur uppfattar vi förändringar? Detta
är exempel på frågeställningar som seminarieserien lyfter. Vi
avslutar med att bjuda in olika intresseorganisationer och
låter samtalet med dem bli ett avstamp för det fortsatta
arbetet.

Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och ett
regionalt forum för vindkraftfrågor i Skåne.
Föreningen är en plattform för samarbete och
diskussion, med medlemmar från näringsliv, offentlig
sektor, akademi och föreningsliv.

