WI N WIND S M Å LREG IO N E R

Hvert land arrangerer en
møteplass for sentrale
aktører og interessegrupper.
Disse omfatter lokale
prosjektpartnere og
minst 15 utvalgte
interessenter og
markedsaktører
(f. eks. utviklere,
investorer, kraftselskaper,
organisasjoner, lokale
myndigheter, politikere
og NGOer). Kontakt oss for
å finne ut hvordan du kan
bli involvert.
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Vi har valgt å studere vindkraftfattige regioner i seks
europeiske land: Thüringen og Sachson i Tyskland,
Abruzzo og Latium i Italia, Fosen i Midt-Norge,
Voivodskapet Warmia-Mazury i Polen, Balearene
i Spania og nesten hele Latvia.

Prosjektet har mottatt finansiering fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram
Horizon 2020 under bevilgningsnummer 764717.

KONTAKT
Stine Aakre, CICERO Senter for klimaforskning
email: stine.aakre@cicero.oslo.no
Koordinator: Freie Universität Berlin, FFU
Twitter: @winwind_eu
Linkedin: WinWind Project
Abonnér på WinWind nyhetsbrev på

www.winwind-project.eu

Å øke sosial aksept for vindkraft i
vindkraftfattige regioner

OM WINWIND

Å ØKE
S O S IAL AK SEP T

REG IONSSPE SI F I KKE
TILNÆRM I NG E R

SKR E DDE R SY D D E
LØ SNI NG E R

WinWind har som mål å gjøre
markedsopptaket av vindkraft mer
sosialt inkluderende og miljømessig
sunnere ved å øke den sosiale
aksepten for vindkraftprosjekter i
regioner der vi ikke har bygget ut
vindkraft før (Wind Energy Scarce
Regions, WESR).

Med sin sosialt inkluderende
tilnærming, analyserer WinWind de
sosioøkonomiske, stedsspesifikke
og miljømessige kjennetegnene
i flere regioner og lokalsamfunn.
Målet er å utvikle løsninger som
er bedre for samfunnet og naturen
og slik øke den aksepten for og
gjennomføringen av slike prosjekter.

WinWind ønsker å bygge et system
som identifiserer likheter og
forskjeller mellom regioner i Europa
og utvikle en oversikt med best
practice-tiltak som kan tilpasses til
ulike lokale, regionale og nasjonale
kontekster. WinWind vil bidra med
skreddersydde løsninger som kan
brukes over hele Europa.

GUIDE
Resultatene skal gjøres tilgjengelige
i form av et interaktivt nettverktøy og fungere som en guide
til hvordan ulike tiltak kan inspirere
lokale løsninger. Prosjektet søker
å pønske ut et sett nøkkelkriterier
og prinsipper for hvordan vi skaper
rettferdig vindkraft, og sørge for at
beslutningstakere på alle nivå får
kjennskap til de.
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Utbredelsen av vind forventes å øke både globalt og i Norge. Faktorer som marked,
politikk, geografi og sosial aksept spiller en rolle i denne prosessen. WinWind undersøker
hvordan vi bygger ut vindkraft på en god måte.

WI NWI NDS NØK K EL AK T I VITE TE R
Nøkkelaktiviteter i prosjektet er:
1. analysere barrierer og drivere for sosial aksept
2. utvikle et system av akseptbarrierer og akseptdrivere for å
identifisere likheter og ulikheter i hvordan de dannes
3. skape en møteplass for interessenter og organisere dialog og
dedikerte konsultasjoner med disse
4. analysere innovative akseptpromoterende tiltak som kan overføres
til spesifikke lokale, regionale og nasjonale kontekster
5. lære av gjennomførbare best practice-løsninger
6. Gi råd til beslutningstakere
7. iverksette dialog med beslutningstakere på regionalt nivå og EU-nivå.

