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Disposisjon

 Avgrensninger

 Hvis bærekraftig reiseliv er alt, da er det kanskje ingenting?

 Hva om bærekraftig reiseliv var noen ting?

 Bærekraftig reiselivsutvikling i praksis



Avgrensninger

 Samfunnsutvikling eller 
i li t ikli ?reiselivsutvikling?

 Reiseliv eller turisme?

 Bærekraftig utvikling –
”alt eller ingenting”?



Hvor alvorlig er klimautfordringen?

Dette betyr at om vi skal unngå 
mer enn 2 graders global g g
oppvarming må vi redusere 
klimagassutslippene med mer 
enn 100 %, noe som i praksis 
betyr at vi på slutten av dettebetyr at vi på slutten av dette 
hundreåret må utvikle 
teknologier som kan ”dra ut” 
karbon av atmosfæren i tillegg gg
til at da må alle 
menneskeskapte utslipp av 
klimagasser ha stanset.



Et komplisert begrep - mikevel mulig å peke på 
tre nøkkelkriteriertre nøkkelkriterier

Bærekraftig        utvikling

Miljømessige forhold Økonomiske forhold

Økologisk bærekraft: 

(1) Sikre funksjonen i alle viktige 

Sosial bærekraft: 

(2) Sikre dekking av grunnleggende( ) j g
økosystemer (økosystemkriteriet) behov for alle i dag (fordelingskriteriet)

(2) Sikre dekking av grunnleggende
behov for alle i all framtid (globalbehov for alle i all framtid (global 
rettferdighetskriteriet)



Forsøk på en heldekkende bærekrafttypologi
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Tripple bottom line (3B)

 En betegnelse funnet på av miljøjournalisten John 
Elkington i 1994Elkington i 1994
 Formålet med å lansere 3B-betegnelsen var å finne en måte å få 

næringslivet til å engasjere seg i bærekraftdebatten

Elkingtons
opprinnelige 3B  

Overføring av 3B 
tilnærmingen til  

Innovasjon Norges tre 
dimensjoner på 

versjon miljøpolitikken bærekraftig reiseliv

Økonomisk bunnlinje  Økonomisk 
bærekraft

 Økonomisk 
levedyktighetbærekraft levedyktighet

Sosial bunnlinje  Sosial 
bærekraft

 Styrking av sosiale 
verdier

B k ft b li j  Miljø i  B i t k ltBærekraft bunnlinje  Miljømessig 
bærekraft

 Bevaring av natur, kultur 
og miljø



Bærekraftig reiseliv eller ”berre kraftig reiseliv”?

Innovasjon Norge sitt forslag til indikatorer for et bærekraftig reiseliv

Hvor er kravet om 
d k j

Viktige forhold for reiselivsutviklingen i Norge – men 
hva har dette å gjøre med bærekraftig utvikling ireduksjon av 

klimagassutslipp?
hva har dette å gjøre med bærekraftig utvikling i 
verdens rikeste land?



Hvor stor er miljøbelastningen fra reiselivet?
Direkte og indirekte energibruk utløst av norsk forbruk, 2005

10 %

7 %
Offentlig forbruk

16 %

Privat forbruk av 
reiselivstjenester
Annet privat

67 %

Annet privat 
fritidsforbruk
Privat hverdagsforbruk

Kilde: Hille, J., Aall, C., Klepp, I.G. (2007): Miljøbelastninger fra norsk fritidsforbruk – en kartlegging. VF-rapport 1/07. Sogndal



Og hvilke deler av reiselivet bidrar mest?

3 %

Nordmenn sitt samla energibruk utløst av forbruk av reiselivstenester i 2005

14 %
3 %

6 %
3 % Overnatting

Reise med bil

20 %

Reise med fly

Reise medReise med 
kollektivtransport
Servering

54 % Opplevelser

Kilde: Hille, J., Aall, C., Klepp, I.G. (2007): Miljøbelastninger fra norsk fritidsforbruk – en kartlegging. VF-rapport 1/07. Sogndal



Flyeksplosjonen!

Hverdagstransport stabil – fritidstransporten den som ”eksploderer”

Kilde: Hille, J., Aall, C., Klepp, I.G. (2007): Miljøbelastninger fra norsk fritidsforbruk – en kartlegging. VF-rapport 1/07. Sogndal



Utvikling av lavprisflyruter i Europag p y p
2001 2005

Kilde: Turismens utredningsinstitut (2006)



Men fly ikke ”miljøversting” likevel?
Energibruk i MJ per passasjer per dag
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Ferie med buss
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Kilde: Gössling, S., Aall, C., Vik, M.L., Engeset, A.B., Ekström, F., Brendehaug, E., Walnum, H.J. (2011): Sustainable
Destination Norway 2025. Sluttrapport. VF-rapport 5/2011



Sårbarhet for tap av urørt natur?



Sårbarhet for tap av kulturlandskap?

2005 Antall jordbruksbedrifter i Møre
og Romsdal

1969
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Sårbarhet for klimaendringer?
Endring av antall dager med snødekke fra perioden 1961-1990 til 2071-2100

SKITREKK

Kilde: www.senorge.no/Vestlandsforsking



Sårbarhet for økte oljepriser?

Kilde: Natural Resources Canada, www.nrcan.gc.ca



… som igjen skyldes at vi slipper opp for billig 
oljeolje

Kilde: Colin Cambell, nyhetsbrev april 2008, ASPO



To motstridende hypoteser

 I ferien tar vi fri også fra våre miljøholdningerI ferien tar vi fri også fra våre miljøholdninger 
 Strategi 1: Redusere miljøbelastningen innen de ulike 

formene for reiseliv
 Strategi 2: Endre etterspørsel fra miljøintensivt til 

miljøekstensivt reiseliv

 Utenom hverdagen er vi særlig åpne for å ta til 
oss nye verdier og praksiseross nye verdier og praksiser
 Strategi 3: Legge til rette for at folk kan lære “miljøvennlig 

adferd” i ferie og på forretningsreiserg p g



Strategi 1: Redusere miljøbelastningen innen de 
ulike formene for reiselivulike formene for reiseliv
 Miljøsertifisering

 Teknologiske tiltak

 Arealplanlegging

 Kan av og til gi inntrykk av ”grønnvasking”?Kan av og til gi inntrykk av grønnvasking ?



Strategi 2: Endre etterspørsel fra mer til mindre 
miljøintensivt reiselivmiljøintensivt reiseliv

Feriereiser

snitt

Lystkjøring / motorisert friluftsliv
Konferanseturisme
Besøk slekt/venner

Tradisjonelt friluftsliv
Hytteturer
Badeland

Temaparker o.l.
Konserter
Museum

j

0 00 0 50 1 00 1 50 2 00 2 50 3 00

Teater/opera
Restaurant/kafé
Temaparker o.l.

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Energibruk (MJ) per krone



Strategi 3:
”BIFF”: lære å spise mer miljøvennligBIFF : lære å spise mer miljøvennlig
 Utgangspunkt

 Spis mer grønt og fisk og mindre kjøtt kan halvere miljøbelastningen
 Overgang til økologisk og lokal mat kan redusere miljøbelastningen med 10%
 Men i Norge er det bare ca 2% av hverdagsmatvareforbruket som er 

”økologisk”

 Øko- og lokalmat i reiselivet
 DNTs satsing på ”kortreist mat” (20 hytter i 2007)
 Gardsmatbedrifter og gardsmatrestauranter (ca 200 stk i 2007)
 Choice hotellenes satsing på økologisk mat
 Slowfood bevegelsen (nå 11 lokallag i Norge)g ( g g )



Strategi 3:
”BIL”: lære å reise mer miljøvennligBIL : lære å reise mer miljøvennlig
 Utgangspunkt

 Privatbil- og (særlig) flytransport øker så mye at de miljøteknologiske 
tilt k ikk kl å hi d k i i ilj b l t i ftiltakene ikke klarer å hindre en økning i miljøbelastningen fra 
persontransporten

 ”Bærekraftig mobilitet” i reiselivet Bærekraftig mobilitet  i reiselivet
 Omfanget av besøk på DNTs hytter øker år for år
 Sykkelturisme øker i Norge og internasjonalt

”S d t ” d t k ( k St T ”Bl t i ”) ”Sydentur” med tog øker (eks Star Tours ”Blue train”)
 Bilfrie destinasjoner (så langt ingen i Norge!)
 ”Slow movement” (www.slowemovement.com) 

Star Tours 
Blue Train

Rallarvegen 



Strategi 3:
”BOLIG”: lære å bo mer miljøvennligBOLIG : lære å bo mer miljøvennlig
 Utgangspunkt

 ”Bolig” står for om lag 1/3 av klimagassutslippene fra vårt private forbruk

 ”Økoboliger” i reiselivet
 ”Det enkle hyttelivet” – overførbare idealer til den ”vanlige” boligen?y g g
 Men, antall, størrelse, avstand til og materiell standard på hytter har økt 

dramatisk de siste årene – krever i tilfelle sterkere styring av 
hytteutbyggingen

 Læring på en lavere skala: ”spareinnretninger” på hotellrom

Eller:



Bærekraftig reiseliv i praksis?

 National Geographic kåringa i 2005
 115 kjente reisemål rangert etter ”sustainability, tourism

management, and succes in retaining the assets that
attracts tourists”
Fj d N kå t å t ”N d t tt ti t Fjord-Norge kåret på topp – men: ”Need to pay attention to 
environmental impacts of tourism and other activities”

 R i li l f S Fj d 2010 2025 Reiselivsplan for  Sogn og Fjordane 2010-2025
 Berekraftig forvaltning skal vera eitt av Sogn og Fjordane 

sine viktigaste konkurranseføremoner
 ”Om vi ser på dei globale miljøutfordringane er det særlig 

utslepp knytt til transport som truleg skil oss frå resten av 
landet. Dette skuldast vårt høge innslag av utanlandske 
turistar og slik sett langreiste turistar som har kome hit medturistar, og slik sett langreiste turistar, som har kome hit med 
t.d. fly og cruiseskip. Ei auka satsing på norske turistar kan 
vera ein veg å gå for å redusera miljøbelastninga”



10 råd for en bærekraftig lokal reiselivsutvikling

 Gjør reiselivet til en mindre del av problemet
1. Miljøsertifisér reiselivsbedriftene
2. Sørg for at reiselivstilbudene lokalt alltid kan nåes med kollektivtransport
3. Styr reiselivsutviklingen lokalt gjennom aktiv arealplanlegging

 Gjør reiselivet mer robust for en ikke-bærekraftig utvikling
4. Ta vare på det som fins lokalt av urørt natur og kulturlandskap
5 Vurder behovet for tilpassing til klimaendringer5. Vurder behovet for tilpassing til klimaendringer
6. Reduser avhengighet av at besøkende kommer med cruisebåt, fly eller 

privatbil

 Gjø i li t til d l lø i Gjør reiselivet til en del av løsningen
7. Utvid vertskapsrollen til også å formidle kunnskap om naturvett
8. Server økologisk og lokal mat
9. Bruk ”myk transport” (hest, gange, sykkel…) i opplevelsesproduktet
10. Ha nøysomhet i overnattingstilbudet



Men fortsatt mest vekt på ”berre kraftig 
reiseliv”?reiseliv ?

Ei gondolbane til 200 millionar kroner frå Briksdalen i Stryn tilEi gondolbane til 200 millionar kroner frå Briksdalen i Stryn tilEi gondolbane til 200 millionar kroner frå Briksdalen i Stryn til
Jostedalsbreen er under planlegging
Ei gondolbane til 200 millionar kroner frå Briksdalen i Stryn til
Jostedalsbreen er under planlegging

Cruice-kai i SkjoldenCruice-kai i SkjoldenB t b kk dB t b kk d Cruice-kai i SkjoldenCruice-kai i SkjoldenBestebakken med 
lokalmat – og helikopter
Bestebakken med 
lokalmat – og helikopter
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