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Sogndal



Bakgrunn: To relevante prosjekter

• Field of Goals: Fra mål til mening til handling - Samproduksjon og implementering av FNs bærekraftsmål i 
regionalt og lokalt planarbeid

• Mål: utvikle et rammeverk for å implementere FNs bærekraftsmål i lokal og regional planlegging
• Finansiering: Norges forskningsråd, DEMOS-program
• Prosjektperiode: 2020-2023
• Faglige partnere: Nordlandsforsking (leder), Vestlandsforsking, mfl
• Brukerpartnere: Nordland og Vestland fylkeskommuner, mfl

• TourRISK: A resilient low-carbon, high-yield tourism model for Norway
• Mål: å kome fram til kva slags politikk som kan gi oss den reiselivsnæringa Norge verkeleg treng i framtida, gitt 

klimasituasjonen verda står overfor
• Finansiering: Norges forskningsråd, KLIMAFORSK-programmet
• Prosjektperiode: 2021-2024
• Faglige partnere: Vestlandsforsking (prosjektleder), Høgskulen på Vestlandet, mfl
• Brukerpartnere: Fjord Norge AS, Hurtigruten AS, Nærøyfjorden verdsarvpark, Geirangerfjord Verdsarv, Destinasjon 

Voss AS



Disposisjon

• Litt indikatorteori
• Hva er indikatorer, og hva kan de brukes til?

• Som du roper får du svar
• Hva er egentlig bærekraftig reiseliv?

• Noen eksempler
• Bærekraftindikatorer i reiselivet

• Litt normativ forsking
• Hva kan dyp-bærekraftige reiselivsindikatorer være?



Litt indikatorteori

• Opphav
• Innenfor økonomien på 1920 tallet 
• I forbindelse med militærproduksjon under den 2 verdenskrig 

med behovet for standardisering
• Knyttet til teorier om «New Public Management» og «rasjonell 

planlegging»

• Praktisk anvendelse
• Informasjon (vanligst)
• Administrativ styring (blir lett for «kalde»)
• Politisk styring (blir lett for «varme»)

• Barrierer
• Tilgang på data – evt kostnader med å skaffe data
• «Det som telles teller» - eventuelt - «det som teller telles»
• «Søndags-» versus «hverdagsideologi»
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Fra miljø- til bærekraftindikatorer



Hvor i årsak-virkningskjeden lage indikatorer?

Tilstand Prosess ResultatInnsats EffektDrivere

Tilstands-
indikator

Prosess-
indikator

Resultat-
indikator

Innsats-
indikator

Effekt-
indikator

Driver-
indikator

Enklest å beskrive

Antall biler i 
sentrum per dag

Åpne 
høringsmøter

Nedgang i antall 
biler i sentrum 

per dag
Bompenger

Konsentrasjon 
av forurensning 

i sentrum
Sentralisering

Eksempel for temaet «Hvordan redusere forurensning i sentrum»? 

Viktigst å beskrive



Den lokale og regionale bærekraftshistorien

Kommunane sitt Lokal 
Agenda 21 arbeid og 
fylkeskommunane sitt 
Regional Agenda 21 
arbeid

Lokal Agenda 21 
perioden (statlig støtte 
til LA21 arbeid)

Miljøvern i kommune 
perioden (øremerka 
overføringer til 
kommunale 
miljøvernledere)

FNs berekraft-
prosess

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1987 1992 2000 2015

Nordland først ute med ein Regional 
Agenda 21 (1995)

Sogndal først ute med ein Lokal 
Agenda 21 (1994)

Lokal og Regional Agenda 21 smuldrar 
opp og ‘klima’ overtek som overskrift 
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..og reiselivets bærekrafthistorie

Krippendorf (1975): “Die Landschaftfresser”

“Balearizacion”

Algae blooming in Italy (1990)

Tourism Agenda 21 
(1995)

First UN conference on 
sustainable tourism (1999)

UN eco-tourism year 
(2002)

UNWTO guide on 
sustainable tourism (2005)

UN sustainable 
tourism year (2017)



Den glemte delen av bærekraftdefinisjonen

• Oftest sitert:
• “Sustainable development is development that meets the 

needs of the present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs”

• Tilleggsvilkår som ofte blir glemt:
• “It contains within it two key concepts:

• the concept of needs, in particular the essential needs of 
the world's poor, to which overriding priority should be 
given; and

• the idea of limitations imposed by the state of 
technology and social organization on the environment's 
ability to meet present and future needs”



Den grunnleggende to-delingen av målet

• ‘Berekraftig’: økologiske berekraft
• Sikre vern av grunnleggjande økologiske funksjonar

• ‘Utvikling’: sosial berekrafta
• Generasjonsrettferd: Rettvis fordeling mellom generasjonar
• Global rettferd: Rettferdig fordeling innan generasjonar



Problematiske dreiingar i berekraftdebatten

• Utviding av grensene for kva menneskelege behov som skal omfattast 
av målet om ei berekraftig utvikling

Sharpley, 2009 

• Avvising av forsøk på å ta inn spørsmålet om redusert forbruk i 
diskusjonen om ei berekraftig utvikling

Aall, 2001

• Utviding frå eit todelt (‘berekraftig’ + ‘utvikling’) til eit tredelt 
(«tripple bottom line») berekraftomgrep 

Aall, 2014



Fra todelt til tredelt bærekraftmå

Økologisk berekraft

Sosial berekraft

Økonomisk botnline

Sosial botneline

Berekraft botnline

Opphavleg todelt mål Triple bottom line (Elkington, 1992)

Tredelt mål

Aall, 2014

Politikk Næringsliv



Innovasjon Norge og bærekraftig reiseliv

https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/barekraftig-reiseliv/nyhet2/2019/cruiseturister-slipper-ut-mest-legger-igjen-minst/

?

Når ‘mer bærekraft’ fører til ‘ mer klimagassutslipp’

https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/barekraftig-reiseliv/nyhet2/2019/cruiseturister-slipper-ut-mest-legger-igjen-minst/


Hvor ble det av reiselivets klimagassutslipp?

Official GHG inventory for Norway (2015)
(limited to emissions that physically occur within Norwegian 

territory)

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



Hvor ble det av reiselivets klimagassutslipp?

Official GHG inventory for Norway (2015)
(limited to emissions that physically occur within Norwegian 

territory)

Unofficial GHG inventory for Norwegian tourism (2015)
(Norwegians tourists at home and abroad + foreign tourists in 
Norway, including emissions from going to and from Norway)

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

Adopted from:  https://www.vestforsk.no/sites/default/files/migrate_files/r-sdn-
sluttrapport-endeleg-260611-2-.pdf



Og den forhatte cruise-næringen!

Cruise: stort utslipp lokalt – lite globalt!

http://www.vestforsk.no/sites/default/files/2017-06/vf-notat%203-2017%20Milj%C3%B8implikasjoner%20cruise-%20og%20flytrafikk%20Stavanger.pdf



To hovudforståelser

Karakteristikkar ‘Brei og flat’ ‘Smal og spiss’

Berekrafttema
Mange 

(kulturell, økonomisk, sosial, miljømessig 
osv)

Få 

(økologisk og sosial berekraft)

Prioritering mellom 
delmål

Flat

(alle delmål har lik vekt)

Hierarkisk 

(miljø overordna økonomiske mål)

Presisering av delmål
Lite

Lite vekt på kvantefisering av tolegrenser

Mykje

Stor vekt på kvantefisering av 
tolegrenser

Vedtakskriterium
Konsensus 

Konfliktdempande og søk etter vinn-vinn 
løysingar

Konfliktorientert 

Søker opp konfliktar og vilje til å 
fleirtalsvedtak

Syn på teknologi og 
sosial organisering

Teknologi-optimisme

Endring av produksjon, ingen kritikk av 
økonomisk vekst

Kritisk til økonomisk vekst

Også endring av forbruk, kritikk av 
økonomisk vekst

https://www.vestforsk.no/sites/defaul
t/files/2020-05/PP-KA-
samlet%20presentasjon_0.pdf



Ulike forståelser kan gi helt motsatte svar!

Smal og spiss: 
Norge mellom dei dårlegaste

Brei og flat: 
Norge mellom dei beste



«Det som telles teller ikke alltid»



«Det som teller bør telles»

• Fra de tre store B-ene
• Biff: Hva vi spiser
• Bil: Hvordan vi reiser
• Bolig: Hvordan vi bor

• Til de fire
• Boeing: Hvor mye vi 

flyr

• Til de fem – spesielt 
tilpassa reiselivet

• Bakke: Hvordan 
reiselivet påvirker 
biologisk mangfold

Rapport for Sogn og Fjordane fylkeskommune (2012)
https://www.vestforsk.no/sites/default/files/migrate_files/vf-rapport-7-2012-korleis-vurdere-effekten-av-
ein-regional-klimapolitikk.pdf



Et dyp-bærekraft indikatoroppsett for reiselivet
Bærekraft-tema Mål (bedrift, 

destinasjon, 
region)

Indikator
Driver Tilstand Prosess Innsats Resultat Effekt

BIFF: Hva serveres og 
hvordan lages maten?

BIL. Hvordan 
transporteres turistene 
innen destinasjonen?
BOEING: Hvordan 
transporteres turistene 
til/fra destinasjonen?
BOLIG:  Hvordan er 
reiselivets bygninger 
utformet og drevet?

BAKKE: Hvordan 
påvirkes de arealer 
næringen legger beslag 
på til infrastruktur og 
aktiviteter



Berekraftindikator-anbefalinger

• Bruk mer tid på å tenke gjennom «formål og 
bruksområde» (hva indikatorene skal brukes til, når og 
hvordan) enn «innhold» (hvilke indikatorer som skal 
inngå i systemet)! 

• Informasjon?
• Administrativ styring?
• Politisk styring?



Berekraftindikator-anbefalinger

• Bruk mer tid på å tenke gjennom «formål og 
bruksområde» (hva indikatorene skal brukes til, når og 
hvordan) enn «innhold» (hvilke indikatorer som skal 
inngå i systemet)! 

• Informasjon?
• Administrativ styring?
• Politisk styring?

• Velg hovedforståelse av bærekraftmålet, og tenk da 
gjennom følgende mulige politiske utforringer mellom 
regionalt og nasjonalt nivå

• At regjeringa i 2010 avvikla bruken av bærekraftindikatorer i i
statsbudsjettet

• Innovasjon Norge sin relativt ‘brede og flate’ 
bærekraftforståelse i reiselivssammenheng
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Takk for oppmerksomheten!
Carlo Aall
@aallaboutclimate

Mob:  991 27 222
E-post: caa@vestforsk.no
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