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Klimatilpasning og reiselivet i Norge
Tilpassing til hva, hva gjør kommunene, og hvilke typer 
klimarisiko står norsk reiseliv overfor? 
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Noradapt
Visjon: Forske på og for en klimatilpasning som ikke er i konflikt med de andre bærekraftmålene

Finansiering: En årlig grunnbevilgning på 5 mill NOK + prosjektmidler gjennom søknad til Norges forskningsråd, EU, offentlige utredninger, privat næringsliv.

Årlig omsetning (snitt siden 2018): 16 mill NOK

Partnere

Arbeidsområder TjenesterProsjekt

Formidling

www.klimatilpassingssenter.no og www.klimamonitor.no

http://www.klimatilpassingssenter.no/
http://www.klimamonitor.no/


Hovedutfordringene beskrevet i den siste (6te, 
2021/22) hovedrapporten fra FNs klimapanel
• Utslippene øker fortsatt og er svært langt fra den utviklingsbanen verden 

må oppnå for å klare 1,5/2-gradersmålet

• Klimaet endrer seg fortere og konsekvensene av klimaendringene er mer 
negative enn beskrevet i forrige hovedrapport

• Klimautfordringer samspiller negativt i større grad enn tidligere beskrevet 
med andre miljøutfordringer som tap av biologisk mangfold og tradisjonell 
forurensning fra næringssalter og miljøgifter

• Klimagevinsten fra den stadige økningen i tilgangen på nye fornybare 
energikilder blir spist opp av et stadig økning i sluttbruken av energi

• Skal verden ha håp om å klare klimamålene må vi supplere den rådende 
tilnærmingen med inkrementelle og teknologisk baserte ‘justeringer’ av 
samfunnet til en langt mer dramatisk samfunnsmessig omstilling

• En nødvendig omlegging av klimapolitikken til ‘klimaomstilling’ vil føre til 
store utfordringer som gjelder hvordan sikre en rettferdig fordeling av 
byrdene som følge av nødvendige tiltak – en utfordring som kan sette 
legitimiteten i eksisterende beslutningsprosesser og -institusjoner under 
sterkt press



En alarmerende ny publikasjon

Det er hit verden er på vei mot uten nye dramatiske tilta

https://www.science.org/doi/abs/1
0.1126/science.abn7950



..og en ulykke kommer som kjent sjelden 
alene



Derfor - tilpasning til hva?

Relevans?



Kva gjør kommunene med tilpasningssiden av 
klimaarbeidet?

• Svar avgitt høsten 2021 og publisert 
desember 2021

• Samme spørsmål som tilsvarande 
undersøkelse i 2017

• 150 kommuner svarte, tilsvarende 42% av 
kommunene i landet (mot 27% i 2017-
undersøkelsen)

https://www.vestforsk.no/sites/default/files/2021-12/R-KS-
kommuneunders%C3%B8kelsen2021.pdf

https://www.vestforsk.no/sites/default/files/2021-12/R-KS-kommuneunders%C3%B8kelsen2021.pdf


Hva tilpasser norske kommuner seg til?

Øker mest 
(3-dobling siden 2017)

«Vann på avveie» 
det kommunene 
er mest opptatt av

59% i 2017, 70% i 2021



Hvor retter kommunene innsatsen?



Hva oppleves som de største barrierene?

Endring fra 2017

60% → 74% (+14%)

52% → 70% (+18%)

24% → 42% (+18%)

Kommunen er barrieren

Staten er barrieren

Mangel på 
kunnskap og 
informasjon er 
barrieren



Hva gjør Norge med utslippssiden av 
klimaarbeidet?

Vi er nå (i 2022) kommet dit at det må skje en årlig 
reduksjon på ca 4 % for å klare 2-graders målet. 
Siden 1990 har Norge bare klart dette 2 ganger 

(1991 og 2009).

Bankkrisen i Norge 
1987-1992

Den internasjonale 
finanskrisen 2008



Hva er egentlig ‘norske’ utslipp?

Det som i dag er 
omfattet av den 
nasjonale 
klimapolitikken

+2% +5%
+43% +48%



Og hva er egentlig klimagassutslippene fra 
‘norsk reiseliv’? (1)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095
9652622020157?via%3Dihub

Utslipp fra norsk reiseliv utgjorde i 2019 (minst1) 9% av CO2-utslippene fra norsk 
næringsvirksomhet, og motsvarte (minst1) 12% av utslipp av klimagasser fra norsk 
territorium - om lag på linje med de samlede utslippene fra veitrafikken i Norge. 
Reiselivets utslipp har økt med 46% mens utslippene fra norsk næringsvirksomhet sett 
under ett er redusert med 3% i perioden 2007-2019.

(1) Utslipp fra ‘fly’ omfatter bare norske flyselskap (altså ikke nordmenns og utlendingers reise innen og inn/ut 
Norge uavhengig av hvilket land eieren av flyselskapene er registrert på), og den såkalte RF-faktoren for utslipp fra 
fly i høyere luftlag er ikke tatt med (som trolig vil minst doble klimaeffekten av de utslippene). Samla effekt av å 
endre på disse forbeholdene er 2,5-3 ganger høyere utslippstall for flydelen av utslippene

“Aviation in particular is a major 
barrier to emission reductions, as 
it generates 17% of national 
tourism revenue and 75% of 
direct tourism emissions. 

Trend extrapolation shows that 
tourism will be the largest 
emission sub-sector of the 
Norwegian economy by 2030”. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622020157?via%3Dihub


Og hva er egentlig klimagassutslippene fra 
‘norsk reiseliv’? (2)

LITE karbonintensive sektorer
• høy samlet verdiskaping (70%)
• lav andel klimagassutslipp (8%)
• lav utslippsintensitet (tonn CO2/millioner NOK)

Karbonintensive sektorer1 med 
• lav samlet verdiskaping (30% andel)
• høy andel klimagassutslipp (92%)
• høy utslippsintensitet (tonn CO2/millioner NOK)

(1) Ikke medregnet verdiskaping fra salg av olje og gass eller utslipp fra bruk av eksportert olje og gass



Klimarisiko sett gjennom reiselivsbriller

• Fysisk klimarisiko: LAV
• Aktivitetsdelen og småskala delen av det naturbaserte reiselivet har vist seg omstillingsdyktig i forhold til lokal fysisk 

klimarisiko, mens det kulturbaserte og urbane reiselivet i liten grad er utsatt for denne typen klimarisiko – i begge tilfeller 
med unntak for reise til/fra destinasjoner der transportårene er sårbare (eks jernbaneavhengige destinasjoner)

• Overgangsrisiko: HØY
• Manglende fullskala implementering av null-utslippsløsninger og/eller dramatiske økninger i kostnad for nær-null-utslipp 

alternative drivstoffer frem mot tidsfristen for å klare Paris-målet vil trolig føre til en dramatisk reduksjon i omfanget av 
interkontinentale flyreiser og cruiseturisme

• Ansvarsrisiko: LAV
• Økende risiko for naturskadehendelser som også rammer reiselivet (eks snøskred som rammer skiturister) øker kostnader til 

ansvarsforsikring og/eller fører til regresskrav fra forsikringsselskaper ved mangelfull ansvarsforsikring

• Gjennomføringsrisiko: HØY
• Offentlig klimaarbeid (både utslippsreduksjoner og klimatilpasning) er i svært liten grad rettet inn mot reiselivets spesifikke 

klimautfordringer, og viktige deler av reiselivsnæringen har heller ikke involvert seg i hverken utslipps- eller tilpasningsdelen 
av klimaet; noe som i sum utsetter reiselivssektoren for en stor gjennomføringsrisiko

• Grenseoverskridende risiko: MIDELS
• Eks bortfall av ‘vinter’ i land som leverer turister på vinterferie i Norge kan først føre til økt vinterturisme i Norge, men så

tilreisingen fordi egne erfaringer og dermed kunnskap og praksis fra vinteraktiviteter forvitrer



Sluttkonferanse i prosjektet «Virkninger av 
klimaendringer på norsk naturbasert reiseliv» (Climtour)
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