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Inbjud

Peaak Oill --- En
n ekoonomisk analyss
Ett sseminaarium om
o närr oljeprroduktionen når sittt
maximum och va
ad som
m inträfffar då
Peak oil inträfffar när olljeproduk
ktionen nåår sitt
maxim
mum. Eftter peak oil
o minska
ar produkktionen
succe
essivt på grund av att efterffrågan intte följer den
d
takt varmed
v
uttvinninge
en fördyra
as. Detta resonema
ang
har le
egat som grund för en bred diskussi on om möjliga
ekono
omiska, ssociala oc
ch politisk
ka konsekkvenser, i
tillägg
g till de m
miljömässsiga konssekvenserrna av
förbru
ukningen av oljeprrodukter.
I en rapport
r
till Expertg
gruppen för
f miljösstudier gra
anskar
professor Øysttein Noreng vid Ha
andelshöggskolan BI
B i
Norge
e ovanståående sce
enario. Ha
an kommeer bl.a. frram
till attt frågan äär överdra
amatisera
ad beroen
nde på en
n
underskattningg av mark
knadens och
o priseets betyde
else för
utvec
cklingen. Han men
nar vidare
e att även
n om oljan
n är en
ändlig
g resurs äär det fög
ga troligt att slutett på oljan, är
någott omedelb
bart problem.
Medverrkande:
Kjell Alleklett
Torbjörn Iwarsson

Professor i fysik, Uppsaala universite
et
Chef för rå
åvaruhandel, SEB

Semina
ariet leds av E
EMS:s ordförrande Bengt Kriström

Välko
omna!

Preliminärt program
12.45---13.00 Kaffe
13.00 Inledning av Bengt Kriström
13.10 Rapporten presenteras av författaren
13.40 Kommentarer från panelen
14.20 Allmän diskussion
14.55 Avslutande kommentarer
15.00 Avslutning

Expertgruppen för
Miljöstudier
Expertgruppen för miljöstudier är en
kommitté under Finansdepartementet
med uppgift att bredda och fördjupa
underlaget för framtida miljöpolitiska
avgöranden och därigenom förbättra
förutsättningarna för att miljövårdens
resurser får mesta möjliga effekt och
måluppfyllelse.
Expertgruppen består av
Ordförande
Bengt Kriström, professor i
naturresursekonomi vid SLU i Umeå.
Astri Muren, docent i nationalekonomi
vid Stockholms universitet.
Ann-Sophie Crépin, fil.dr. i
nationalekonomi vid Beijerinstitutet.

Tid: Fredagen den 30 mars 2012
kl. 12.45 --- 15.00
Plats: Rosenbads konferenscenter,
Drottninggatan 1, Stockholm

Anmälan
Anmälan görs till charlotte.nommera@finance.ministry.se
senast tisdagen den 27 mars.
Seminariet är kostnadsfritt
Antalet platser är begränsat

Läs mer om Expertgruppen för Miljöstudier på vår hemsida
www.ems.expertgrupp.se

Catherine Hagem, fil.dr. i
nationalekonomi vid Norges Statiska
sentralbyrå
Anni Huhtala, professor i miljöekonomi
vid MTT (Finlands ledande
forskningsinstitut inom jordbruk och
livsmedel samt jordbruksmiljö).
Björn Carlén, fil.dr. i nationalekonomi
vid Väg- och transportforskningsinstitutets transportekonomiska enhet i
Stockholm.

