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Energibruk som miljøindikator 

 Direkte 
 Energiforbruk ved sluttnivået (feks ”fritidsandelen” av energi til å 

kjøre bilen, energi til å drive varme opp hytta) 

 Indirekte  
 Energiforbruk til å produsere varer og tjenester (feks en 

”fritidsandel” av energi som går med til å produsere bilene og 
veiene, eller til å produsere og vedlikeholde hytta) 

 



Forbrukets fotavtrykk 

Energiforbruk (MJ)
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Direkte og indirekte energiforbruk utløst av norsk sluttforbruk i 2005 (Hille mfl, 2007)  



De tre (fire) store B-ene i privat forbruk 
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Bolig Biff Bil Boing Rest

Fordeling av indirekte og direkte utslipp av klimagasser på 9,9 tonn CO2-ekv/person 
og år (Kilde: Upublisert materiale fra 60 husholdninger i Bergen, 2017) 



Fritiden: Direkte og indirekte energibruk 



Hille mfl, 2007 



                               
          

Tradisjonelt friluftsliv: metode 
 Aktiviteter (fra tidsnyttingsundersøkelsen) 

 Skiturer, fotturer i skog og mark, sykkelturer i skog og mark, bading og soling, 
båtturer, fisketurer, andre og uspesifiserte turer (jakt, bær, soppturer o.a.) 

 Energibruk 
 Produksjon av utstyr (fra Forbruksundersøkelsen) 

• Større gjenstander til utendørs rekreasjon (hovedsakelig båter) 
• Utstyr til sport og camping (anslår 90% friluftsliv/10% idrett) 
• Kjøp av sykler (antar 50% brukes til friluftsliv) 
• Ikke tatt med klær og sko pga vanskelig å skille ut data  

 Drift av utstyr 
• Bare tatt med båtmotorer (anslag 466 000 stk) 

 Produksjon, vedlikehold og drift av anlegg og støttefunksjoner  
• For båtliv (småbåthavner, gjestehavner m.v.) – men fant ikke tall for dette 
• For vinteraktiviteter (ski, skøyter, snøbrett) - med fratrekk for ”idrettsdel” 

 Reiser til/fra aktivitetene 
• Data fra Tidsnyttingsundersøkelsen og Reisevaneundersøkelsen 

Hille mfl, 2007 



Tradisjonelt friluftsliv: energibruk 

Hille mfl, 2007 



                               
          

Hytter: metode 

 Aktiviteter og energibruk 
 Produksjon, vedlikehold og drift av egne hytter, samt reiser til og fra 

hyttene 
 Aktiviteter som skjer med hytta som utgangspunkt hører under 

andre poster (tradisjonelt friluftsliv, ”lystkjøring” o.a.) 

 Noen fakta om hytter 
 Antall i Norge i 2001: ca 360 000 hytter 
 Antall i utlandet i 2001: ca 40 000 ”hytter” (fritidshus/-leiligheter) 
 Gjennomsnittsareal: 55 m2 (nybygg økt fra 60 m2 til 70 m2 i 

perioden 1983-2001) 

Hille mfl, 2007 



Hytter: resultat 

Hille mfl, 2007 



                               
          

Utvikling av fritidsforbruket 2001-2005 

 Fritidsforbruket øker mer enn hverdagsforbruket 
+ 21% i kroneforbruk til ”kultur og fritid” mot + 15% for privat forbruk 

 Det mest energikrevende fritidsforbruket øker mest 
+87% i antall utenlands fritidsreiser med rutefly mot stagnasjon i kroneforbruket til 

restaurant 
 Skjermbruk vår viktigste fritidsaktivitet 

+ 75% (i tidsbruk) til hjemmedatamaskin 
 Motorisering av friluftslivet (også det ‘tradisjonelle’ friluftslivet) 

+ 180% (i vekt) for import av fritidsbåter 
 Tingliggjøring av friluftslivet 

+ 100% (i vekt) for import av sportsutstyr 
 Skifte i hytteideal fra ‘materielt enkelt’ til ‘praktisk enkelt’  

+ 29% (i gjennomsnittsareal) for nybygde hytter i Norge 



                               
          

Friluftslivorganisasjoner: 
rollemodell og rolleforståelse 
 Et klimavennlig friluftsliv? 

 ‘Biff’ (hva spiser vi på tur?) 
 ‘Bil’ (hvordan kommer man til turen?) 
 ‘Bolig’ (hva bor vi i på tur?) 
 ‘Bergans’ (hva har vi av utstyr på tur?) 

 Et friluftsliv for et klimavennlig samfunn? 
 Er det noen automatikk i at det å være ‘i 

naturen’ gjør oss til et ‘mer klimavennlig 
menneske’? 

• Og hvordan komme fra å påvirke ‘oss’ (individ) til 
‘samfunnet’ (strukturer)? 

 DNT også som ‘klima-kamporganisasjon’?  
• (jf diskusjonen om sivil ulydighet etter ‘Alta-kampen’) 
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