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#

Sogndal



Hva jeg skal – og ikke skal – snakke om

 Jeg skal (nesten) ikke snakke om hvordan kommunisere

 Jeg skal (mest) snakke om hva kommunisere

 Men først (og derfor) litt om klimautfordringen



Klimahistorien på 1 minutt
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Siden klimaforhandlingene 

startet i 1990 har utslippene 

økt med 60% 

Da Parisavtalen ble vedtatt var 

det gått 120 år siden problemet 

ble oppdaget

Den svenske 

vitenskapsmannen

Svante Arrhenius 

beskriver ‘klimaproblemet’

Innen de neste 80

årene må 

utslippene ned på 

‘netto null’

2050 2100

1912

En liten regional 

avis i Australia 

omtaler”man-made

climate change”

Begrense global 

oppvarming til maks 2 

grader over før-industrielt 

nivå, helst 1,5 grader



Hvordan går det ..og hvordan må det gå videre?

210

0

Fra “teknologi

først” til

“forbruk først”

https://www.gov.im/media/1350732/isle-of-man-tynwald-30-mins-anderson-larkin.pdf

Hva landene har 

lovet å gjøre



Det
begynner å 

haste –
alvorlig!



Klima tidsskalaen og norsk reiselivspolitikk

St.meld. nr. 15 (1999-

2000) «Lønnsomme og 

konkurransedyktige 

reiselivsnæringer»

Meld. St. 19 (2016–

2017) «Opplev 

Norge – unikt og 

eventyrlig»

ALTSÅ: 

Adressere

turistene mer

enn næringen?



Avinor innså i 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»



Hva kan (bør) klimakommunikasjon inneholde?

 Om at reiselivet er et offer for klimautviklingen

 Om at reiselivet er en del av klimaproblemet

 Om at reiselivet kan bli en del av klimaløsningen



Den doble klimasårbarheten for reiselivet

Klimaendringer

Klimapolitikk

Reiselivet
Klimagass-

utslipp



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: Krevende for vinterturismen også i Norge

Antall dager med ‘gode skiforhold’ i “Nordmarka”

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

klimaendringar for norske skianlegg. VF-

rapport 10/2017



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: Tap av landskapskvaliteter fra klimatiltak

Veibygging og anlegg for fornybar energi viktigste

årsaker til tap av villmark de siste tiårene



Reiselivet er en del av klimaproblemet

Kilde: Hille, J., Aall, C., Klepp, I.G. 

(2007): Miljøbelastninger fra norsk 

fritidsforbruk – en kartlegging. VF-

rapport 1/07. Sogndal

Direkte og indirekte

energibruk av norsk forbruk

(2005)



Cruise verst (per turist)

OBS: Forutsatt

norsk el til framdrift

(“tank-to-wheel”) = 

tilnærmelsesvis 0 i

utslipp av

klimagasser



..men fly er verst i sum!

Kilde: Hille, J., Aall, C., Klepp, I.G. 

(2007): Miljøbelastninger fra norsk 

fritidsforbruk – en kartlegging. VF-

rapport 1/07. Sogndal

Direkte og indirekte

energibruk av norsk forbruk

(2005)



..selv i store havne- (og fly-)destinasjoner er fly 

«verst»

Kilde: Peeters, P., Walnum, H.J., Aall, C. (2017): Utredning av 

miljøimplikasjoner av cruise- og flytrafikk, og muligheter for en satsing på 

turisme i tråd med klimamål for Stavanger kommune. VF-notat 3-2017. 

Tonn CO2/år

En kartlegging av klimagassutslipp fra turistreiser 

til/fra en destinasjon (Stavanger) sammenlignet 

med lokale turistutslipp



Reiselivet som del av klimaløsningen: Feie for 

egen dør ved å satse på de tre 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



Reiselivet som del av klimaløsningen: Om å lære 

opp kundene til mer klimavennlig handling

 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



Hvordan kommuniserer man så dette?

 Noen pedagogiske kjøreregler

 På seg selv kjenner man andre!

 Ærlighet varer lengst!

 «Hel ved»

 Skremme eller motivere?

 Selv prøver jeg å etterstrebe en «sjarmerende dystropi» ☺



Til slutt: Troverdig klimakommunikasjon?



Takk for oppmerksomheten!

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

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

