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Hva skal jeg snakke om?

Bakgrunn

Hva er klimautfordringen for reiselivet?

Hva er regjeringens politikk overfor klima og reiseliv?

Hvordan kan reiselivet forholde seg til klimautfordringen?



Min erfaringsbakgrunn
Oppvokst i Tromsø

Utdanna tidl. NLH med praksis på
geitebruk i Nord-Lenangen

Miljøvernrådgiver i Ølen kommune 
1988-90

Forsker ved Vestlandsforsking siden 
1990

Involvert i bygdeturistbedrift siden 
1995 (Henjatunet Gardsrestaurant)

Henjatunet Gardsrestaurant



Om forskningssenter for geoturisme og 
bærekraftig reiseliv

Bakgrunn
Etablert av Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking i 
Sogndal den 2. mai 2007 med Stortingets næringskomité som gjester
Spissområde geoturisme, bærekraftig reiseliv og IT-reiseliv
Strategisk forsking til støtte for realisering av mål om et bærekraftig reiseliv

Forskergruppe på ca 10 årsverk

Større prosjekter
Sustainable Destination Norway (2008-10), samarb. med Univ i Stavanger 
og Høgskulen i Finnmark, finansiert: Norges forskningsråd/NHD
Vindkraft og reiseliv (2007-08), finansiert: Vestavind AS
Fritidsforbruk (2008-10), samarb. med NTNU og SIFO, finansiert Norgens
forskningsråd ”Miljø 2015”
Nasjonalpark og reiseliv (2008-10), samarb. med Univ i Klagenfurth, 
finansiert Norgens forskningsråd ”Miljø 2015”
ARENA Inovativ Fjordturisme, finansiert Innovasjon Norge
Kvalitetssystem for geoturisme, finansiert Hotellgruppa i Sogn 



Noen påstander om klimaproblemet

Klimaendringer hender allerede i dag og vi har et “underskudd av 
klimatilpasning” og et underskudd av ”utslippsreduksjoner”

Uansett hvor mye vi klarer å redusere klimagassutslippene i den nære 
framtiden så vil gårsdagens utslipp påføre oss store utfordringer når det 
gjelder klimatilpasning

Det er stor usikkerhet knyttet til klimaspørsmålet, men det gjelder ikke:
Om vi har klimaforandringer
Om klimaforandringene er menneskeskapte

Den store usikkerheten gjelder:
Den lokale fordelingen av hvordan klimaforandringene påvirker natur og samfunn 
Effekten av foreslåtte klimatiltak

Erfaringene har vist at vi kronisk har undervurdert utslipp av klimagasser 
og konsekvensene av klimaendringene



Blir det verre enn det FNs klimapanel (IPCC) har spådd?
De faktiske utslippene er på – eller over -
de høyeste anslagene fra IPCC

De faktiske økningene i temperatur og 
havnivå er på – eller over – anslagene 
fra IPCC 

Isen i polhavet har smeltet mye raskere 
enn overslagene fra IPCC

Isen på Grønland ”holder kanskje ikke”
– med jevne mellomrom får vi studier 
som antyder at en stadig større del av 
Grønlandsisen kan komme til å smelte

Dagens klimamodeller har ikke med 
samspilleffekter mellom ulike deler av 
karbonsyklusen

Kilde: Rahmstorf m.fl., Science, February 2007

Faktisk utvikling



Smelting av isen i polhavet: virkeligheten har alt 
passert spådommene i klimamodellene

Spådom 
ACIA 2004: ”I 2040 er 
kanskje skipningssesongen 
økt til 150 dager, 
sammenlignet med 20-30 
døgn ved århundreskiftet”
IPCC 2007: sensommerisen
vil forsvinne totalt innen 
utgangen av 21. århundre

Den nordlige 
skipsruten

”Åpent” hav åpner opp for helt andre muligheter 
og utfordringer

Situasjonen i dag
Store deler er allerede isfritt 
om sensommeren 
Ny spådom om helt isfritt 
allerede 2030 eller så tidlig 
som 2013



Reiselivets tre klimautfordringer

1) Dobbel sårbarhet
Særlig sårbar for klimapolitikken (drivstoffpriser!)
Særlig sårbar for klimaendringer (reiselivet lever av været….)

2) Skjev sårbarhet og tilpasningsevne

3) Lite synlig i miljø- og klimapolitikken
Ikke omtalt i de to sentrale FN dokumentene om bærekraftig utvikling, 
Brundtlandrapporten (1987) eller Agenda 21 (1992)
Ikke omtalt i regjeringens siste klimamelding (fra 2007)
Lite engasjert i klimadebatten (i alle fall så langt….)

HØY LAV

turister hoteller, attraksjoner, 
destinasjoner

turoperatører, 
transportselskap, 

reisebyrå



Sårbarhet for oljepriser



..eller sårbarhet for ”peak oil”?

Kilde: Colin Cambell, nyhetsbrev april 2008, ASPO



Kilder til utslipp av klimagasser fra ”norsk reiseliv”

65 %8 %

17 %

10 %

Reise
Overnatting
Restaurant/kafé
Opplevelser

Kilde: Vestlandsforsking



Flyeksplosjonen!

Hverdagstransport stabil – fritidstransporten den som ”eksploderer”



Utvikling av lavprisflyruter i Europa
2001 2005



Endring av antall dager med snødekke fra perioden 1961-1990 til 2071-2100

Reiseliv også et offer for klimautviklingen

SKITREKK

Kilde: www.senorge.no/Vestlandsforsking



isfritt

Hvordan rammes reiselivet i Nord-
Norge?

Våtere, villere, varmere……



Og hvordan samspiller klimaendringer med 
mulige samfunnsendringer?

Fortsatt nedbygging av landbruket med påfølgende gjengroing av 
kulturlandskapet?

Fortsatt sentralisering med påfølgende nedbygging av 
distriktene?

Endret demografi – flere eldre – også i kundemassen?

Økt aktivitet og nærvær fra Russland?

De mulige samspilleffektene mellom klimaendringer og disse 
samfunnsmessige endringene ofte ikke del av klimadebatten!



Regjeringens politikk overfor reiseliv og klima

Norsk klimapolitikk

St.m. 34 (2006-07) og 
Klimaforliket (2008)

Generelt
Karbonnøytral innen 2050, men 
tiltak på plass i 2030
1/3 karbonfangst i havbunn og skog; 
1/3 andre teknologiske tiltak; 1/3 
kvotekjøp.
Fokus på produksjon, ikke forbruk

Spesielt ifht reiselivet
Reiseliv ingen direkte omtale
Indirekte omtale i og med at 
transportsektoren er omtalt 
(teknologi + kvotekjøp)

Norsk reiselivspolitikk

Regjeringens reiselivsstrategi 
(2007)

Generelt
Mål1: Økt verdiskaping og lønnsomhet 
i reiselivsnæringen 
Mål 2: Levedyktige distrikter gjennom 
flere helårs arbeidsplasser innenfor 
reiselivsnæringen 
Mål 3: Norge – et bærekraftig reisemål

Spesielt ifht klima
Klima bred omtale
Klima knyttet til det tredje overordna 
målet i strategien (bærekraftmålet)



Nærmere om regjeringens klimamål i reiselivspolitikken
Første gang reiselivets klimaproblemer er tematisert i overordnede nasjonale 
styringsdokumenter

Fokus også på de vanskelige sidene av reiselivets klimautfordringer
”Transport er en av de viktigste miljøutfordringene for mange deler av reiselivet. Å ta i bruk 
mindre energikrevende transportformer som gir mindre utslipp vil være en hovedutfordring 
på lengre sikt”
MEN problemer knyttet til de store utslippene fra båter og fly ikke (ennå) adressert

Stor tro på ”den miljøbevisste reisende”
”…det (handler) om å tiltrekke seg de ansvarlige reisende som er bevisste på å ta vare på
miljø og kulturell egenart og som verdsetter kvalitetsopplevelser knyttet til lokal mat, natur 
og kultur. Reisen i seg selv bør også i størst mulig grad være miljøvennlig”
MEN reiselivets erfaring tilsier at dette (ennå) ikke er en tydelig kundegruppe

Mye blir overlatt til næringen selv (”selvregulering”)
”Reiselivsnæringen har ansvar for at opplevelsestilbudene de utvikler er i tråd med 
nasjonal natur- og kulturminnepolitikk og for å bruke miljøvennlig energi og klimavennlige 
løsninger”
MEN reiselivet internasjonalt sa i 2002 at de anså seg for ”fritatt” for dette ansvaret fordi de 
nasjonale myndighetene hadde sviktet sin rolle å gi næringen gode rammebetingelser for å
utvikle en mer miljøvennlig profil



Varsel om klimareguleringer av reiselivet?

Økte avgifter for båt og flytransport?
”Det arbeides også for at klimagassutslipp fra internasjonal skips-
og luftfart skal inkluderes i bindende utslippsforpliktelser under 
Klimakonvensjonen og i et globalt kvotemarked slik at sektorene 
selv bærer kostnadene ved sine klimagassutslipp”

Men kanskje ikke så problematisk likevel?

Tromsø-Oslo t/r i ”businesstid” og 
”full flex”: ca 4.800 kr



Reiseliv og klima: forslag til innsatsområder

Reiselivet som del av klimaproblemet
Redusere utslipp av klimagasser fra egen virksomhet OG reisen til/fra

Reiselivet som offer for klimaendringer og klimapolitikk
Tilpasse seg ”tøffere vær” så vel som ”høyere fossilpriser” (olje og/eller CO2-utslipp)

Reiselivet som del av løsningen på klimaproblemet
Når vi har ”fri” tar vi også fri fra våre miljøholdninger?
ELLER
Når vi har ”fri” er vi særlig åpne for å lære oss en mer miljøvennlig praksis, som vi så tar 
med oss tilbake til ”hverdagslivet”

De tre store B-ene: innsats der det ”monner”!
”Biff”
”Bil”
”Bolig”



”BIFF”: spis mer miljøvennlig når vi har ”fri”
Utgangspunkt

Overgang til økologisk og lokal mat kan medføre 10% reduksjon i 
energiforbruk og klimagassutslipp fra ditt matvareforbruk
Men i Norge er det bare ca 1% av matvareforbruket som er ”økologisk”

Øko- og lokalmat i reiselivet
DNTs satsing på ”kortreist mat” (20 hytter i 2007)
Gardsmatbedrifter og gardsmatrestauranter (ca 200 stk)
Choice hotellenes satsing på økologisk mat (fra 1.2 2008 tilbyr de økologisk 
frokost på alle sine hoteller)
Slowfood bevegelsen (nå 11 lokallag i Norge)



”BIL”: reis mer miljøvennlig når vi er på ferie
Utgangspunkt

Privatbil- og (særlig) flytransport øker så mye at de 
miljøteknologiske tiltakene ikke klarer å hindre en økning i 
miljøbelastningen fra persontransporten

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



”BOLIG”: bo mer miljøvennlig når vi er på ferie (?)
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?
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:



Legg til rette for å
overføre ”miljøvennlig 
adferd” fra ferie til 
hverdag

Informere kundene om 
bærekraftig utvikling 
og klimaproblemet

Del av løsningen

Stimulere og regulere 
til tilpasningstiltak

Sårbarhetsanalyse og 
tilpasningstiltak

Offer for 
klimaendringer og 
klimapolitikk

Stimulere og regulere 
til utslippsreduserende 
tiltak

Miljøsertifisering og 
gjennomføre tiltak -
også ifht transport

Del av klimaproblemet

MyndigheteneNæringenUtfordringer:

Hovedstrategier for et mer bærekraftig, klimavennlig og 
klimarobust reiseliv



Takk for oppmerksomheten!

Carlo Aall

caa@vestforsk.no

www.vestforsk.no


