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Er verda «right on the track» eller «on the right 

track»?



Og – er norsk reiselivspolitikk «on the right 

track»?

St.meld. nr. 15 (1999-

2000) «Lønnsomme og 

konkurransedyktige 

reiselivsnæringer»

Meld. St. 19 (2016–

2017) «Opplev 

Norge – unikt og 

eventyrlig»

?

?



Kva seier den gjeldande reiselivsmeldinga?

 Ordtelling

 ‘Klima’: 17 ganger - ‘Vekst’: 94 ganger

 Fortsatt reservasjon mot å gjøre noe med ‘reisen’:

 “Globalt diskuteres det hvorvidt transport skal og kan inkluderes i en vurdering av reiselivets 

bærekraft.»

 Viser til elbilsatsingen I Norge, og sier videre om kollektivtransport: 

 “Elektriske busser og hydrogenbusser er fortsatt på pilot- og demonstrasjonsstadiet. Overgangen til 

lav- eller nullutslippsteknologi for busser vil komme først i de store byområdene».

 Påpeker at vinninga går opp i spinning med mer energieffektive fly

 “Klimagassutslippene per passasjerkilometer i flytrafikken er redusert de senere år. Hovedgrunnen er 

mer energieffektive fly. Økt trafikk har likevel gjort at klimagassutslippene fra luftfart har økt samlet 

sett»

 Men viser til at transporten til flyplassene (eller i alle fall til Gardermoen) til gjengjeld 

er klimavennlig:

 «Kollektivandelen for tilbringertransport til norske lufthavner varierer sterkt, men ved Oslo lufthavn var 

andelen på 68 pst. i 2015. Dette er en høy andel i internasjonal sammenheng».

 Lanserer i realiteten bare ett selvstendig klimatiltak på ‘transportområdet’

 «Regjeringen vil legge til rette for at lokale myndigheter, i samarbeid med relevante aktører, arbeider 

for at cruisenæringen reduserer utslipp av klimagasser og sin lokale forurensning»



Cruise verst per turist, men kva er verst i sum?

OBS: Forutsatt

norsk el til framdrift

(“tank-to-wheel”) = 

tilnærmelsesvis 0 i

utslipp av

klimagasser



Korleis leve av reiseliv etter ‘olja’ – utan ‘olja’?

Offisielle norske klimarekneskapen for 2015 
(avgrensa til utslepp som fysisk skjer innafor norsk territorium)

Klimarekneskap for norsk reiseliv for 2015
(nordmenn sin ferie i inn- og utland + utanlandske turistar 

sin ferie i Norge, inkludert utslepp frå reisa til og frå Norge)

https://www.ssb.no/klimagassn/

Oppdaterte data basert på  

https://www.vestforsk.no/sites/default/files/migrate_files/r-sdn-

sluttrapport-endeleg-260611-2-.pdf
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Den triple klimasårbarheita i reiselivet

 Klimaendring-sårbarheit

 Klimaendringar kan auke risikoen for 

naturskadehendingar og endre kvaliteten på 

ressursgrunnlaget

 Klimapolitikk-sårbarheit

 Nye investeringar i reiselivet som gjer næringa 

økonomisk avhengig av fossilintensiv transport 

 Klimatilpassing-sårbarheit

 Klimatilpassing i reiselivet kan auke utslepp av 

klimagassar, og dermed vere med å auke 

klimapolitikk sårbarheita
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Tre kilder til sårbarhet for klimaendringer

NEGATIVE 

FAKTORER

Dårligere vær i ferien (eks for 

varmt om sommeren i Sør-

Europa, tap av snø i Alpene)

Økt frekvens og styrke på 

ekstremværhendelser (dårligere 

regularitet på fly og 

kollektivtransport, oftere 

veistenging)

Dårligere og mer krevende snøforhold, 

gjengroing av åpent landskap, mer 

slitasje på stier/veier i utmark, økte 

vedlikeholdskostnader for kultur- og 

fornminner (særlig trekonstruksjoner), 

endret sammensetning/bestand for 

jakt/fiske/observerbare arter
POSITIVE 

FAKTORER

Varmere vær om sommeren i 

Norge, dårligere snøforhold i 

utlandet

Mindre krevende normalvær (eks 

polhavene fri for is om 

sommeren, sjeldnere snøføre på 

veiene)

Varmere somre, lengre barmarkssesong

SAMLET 

VIRKNING

Økning i inngående og norske 

turister til Norge?

Stor regional og årstidsvariasjon 

(negativt for noen – positivt for 

andre)

Stor regional og årstidsvariasjon 

(kritisk negativt for noen – noe positivt 

for andre)

HJEM REISE TIL/FRA/MELLOM FERIEMÅL I NORGE



Eks: Hva med vinterturismen i Norge?

Antall dager med ‘gode skiforhold’ i “Nordmarka”

Gildestad, I.M. mfl (2017): Konsekvensar av 

klimaendringar for norske skianlegg. VF-

rapport 10/2017
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Tre kilder til sårbarhet for klimapolitikk

NEGATIVE 

FAKTORER

Redusert levestandard i viktige 

utenlandske markeder pga

store kostnader til klimatiltak 

og/eller store negative 

konsekvenser av 

klimaendringer

Økte energi- og drivstoffpriser, 

slår særlig negativt ut for fly- og 

cruisebasert utenlandsturisme

Utbygging av ny fornybar energi og 

kraftledninger reduserer omfang av og 

kvalitet på «urørt natur»

POSITIVE 

FAKTORER

Redusert levestandard i Norge 

pga store kostnader til 

klimatiltak og/eller store 

negative konsekvenser av 

klimaendringer

Økte energi- og drivstoffpriser, 

slår særlig negativt ut for 

nordmenns flyreiser til utlandet

Rask elektrifisering av transport i Norge 

kan gi grunnlag for «grønt 

konkurransefortrinn»

SAMLET 

VIRKNING

Negativ for turisme avhengig 

av utenlandsk turisme, ellers 

netto null?

Svært negativ for turisme som 

har basert seg på fly- og 

cruiseturisme; ellers netto null?

Usikker

HJEM REISE TIL/FRA/MELLOM FERIEMÅL I NORGE



Eks: Hva med nordlysturismen i Norge?
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Når klimatilpassing i reiselivet blir ein del av 

klimaproblemet!
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Reiselivet som del av klimaløsningen: De fire 

store B-ene

 «BIFF»: Klimavennlig servering 

 Server økologisk og lokal, følg årstidene, minst mulig kjøtt, planlegg for 

minst mulig kasting av mat

 «BIL»: Klimavennlig transport

 Gjør deg tilgjengelig via kollektivtransport (evt gi rabatt til turister som 

kommer kollektivt)

 Bare tilby el-transport innen destinasjonen (på sikt må vi dit uansett)

 Prioriter markedsføring mot kortreiste markeder (markedsførings-

klimakalkulator under utvikling for Innovasjon Norge)

 «BOLIG»: Klimavennlig overnatting

 Minst mulige rom, størst mulig energieffektivisering, bare fornybar energi, 

maksimal bruk av trekonstruksjoner

 «BOEING»: Om å klare seg med vesentlig mindre flyreiser



Avinor innså i fjor sommer
at teknologiske tiltak (“el-
og biodrivstoff flyet”) ikke
er nok om vi skal klare
klimamålet innen
tidsfristen, og at vi derfor
må velge mellom “vekst
eller klima”

https://www.klassekampen.no/article/20180705/ARTIC

LE/180709986

Brev fra styret i Avinor med innspill til 
regjeringens neste eierskapsmelding: 

− «Samfunnsoppdraget legger opp til vekst i 
flytrafikken som kan være i strid med 
nasjonale klimamål og internasjonale 
forpliktelser på klimaområdet»



Reiselivet som arena for klimadannelse?

 Hva om vi er særlig åpne for å ta til oss nye 

verdier og praksiser når vi har ‘fri’ (i motsetning til 

at vi da ønsker å ‘ta fri’ også fra alt ‘miljøpratet’)?

 Nordmenn lærte å spise nye matsorter (eks yoghurt og 

Fetaost) på ferie, kom hjem og ‘tvang’ norske 

produsenter til å produsere de nye ‘unorske’ produktene

10 x 

effekt
 10 x effekt

 Tar kundene med seg klimavennlige holdninger og en klimavennlig praksis fra ferien til 

hverdagslivet vil dette kunne 10-doble effekten av reiselivets lokale klimatiltak

 Da må følgende skje

 Reiselivet må gå i front med en klimavennlig praksis

 Reiselivet må ha en klimapedagogikk for å ‘overtale’ gjestene til å ta med hjem en mer 

klimavennlig praksis

 Myndighetene må stimulere til at en slik klimavennlig praksisoverføring kan skje

Fordeling av energibruken 

utløst av nordmenns forbruk



Hvordan kommunisere «klimavennlig reiseliv»?

 På seg selv kjenner man andre!

 Ærlighet varer lengst!

 «Hel ved»



Takk for oppmerksomheten!

Carlo Aall, caa@vestforsk.no, 991 27 222, www.vestforsk.no

mailto:caa@vestforsk.no
http://www.vestforsk.no/

