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Oppdraget

Oppsummere og sammenstille kunnskap om 

 Virkninger av klimaendringer for folk og 

samfunn

 Tilpasningsmuligheter og utfordringer

 Hvem som er særlig sårbare og utfordringer de 

står overfor

 Lærdom fra andre land

Stoffet skal være relevant for norske forhold

Fortrinnsvis forskningsbasert

Konsekvenser i Norge av endringer ute er utelatt
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Tematisering: Virkninger

Kategori virkning Målbarhet Usikkerhet

Nærings- og 
sektorrelatert

Økonomiske størrelser
Forventning med 

usikkerhet

Naturskader
Økonomiske og fysiske 
størrelser. Kvalitative 

vurderinger

Forventning med 
usikkerhet og risiko

Andre virkninger 
på 
naturomgivelser

Fysiske størrelser og 
kvalitative vurderinger

Risiko

Virkningene må vurderes i lys av hva 

vurderingene skal brukes til
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Sårbarhet

Tilpasning for

Privat aktør
Lokal-

samfunn
Nasjon

Indikatorer

Egne 
vurderinger

”Case”-
analyser

Statistisk 
informasjon

Risikoanalyser

Avhengighet av 
generell utvikling

Hva observeres i studier av

sårbarhet og tilpasning?

Tilpasningsstrategier  og analyser av sårbarhet må 

utvikles med utgangpunkt i hvem de skal gjelde for
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Nærings- og sektor-relaterte virkninger
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Tilbud Ettersp. Handel Pris

Norge +7,3 +2,6 +7,2 -4,5

Sverige +0,5 +0,6 -0,2 -1,5

Finland -5,0 +0,9 -4,9 -1,5

Danmark +0,2 +0,5 -0,1 -1,0

Norden +1,7 +1,3 +1,9 -2,3

Virkninger av klimaendringer på el-markedene i Norden

Prosentvis endring i 2040

Kilde: SSB, 2005
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Reduksjoner i BNP  i Norden ved ”sjokk” på +4 ºC
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Naturskader

Kategori Materielle 
skader

Skade på 
mennesker

Risiko

Havnivå og 
stormflo

Store Små Øker

Flom Store Moderat Øker

Storm Meget store
Små til 

moderate

Mer sannsynlig
større enn 

mindre

Skred
Moderat til 

store
Store Øker

Tørke Små Svært små
Kan øke lokalt, 
ikke nasjonalt
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Vurdering av endring i hyppighet av skred som følge av 

klimaendringer i Norge

Kilde: Stalsberg, NGU
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Naturskader: Hva kreves for god tilpasning?

Kategori
Risikokart
(Behov -

tilstand nå)
Erstatning

Ansvar 
for tiltak

Kriterier

Havnivå Lite – dårlig Uavklart Uavklart Uavklart

Flom og
stormflo

Stort – moderat Avklart
Kommune, 
men…

Uavklart

Storm Stort – usikkert Avklart Privat Uavklart

Skred Stort - dårlig Avklart
Kommune, 
men…

1000 års

 Det ligger samfunnsmessige gevinster i å tilpasse seg dagens 

klima bedre. Gevinstene blir større med klimaendringer.

 Ansvaret må avklares og stå i forhold til kapasitet

 Kriteriene må være klare, bl.a. hva akseptabel risiko er
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Andre endringer i naturomgivelsene

 Endringer i biologisk mangfold:

 Observasjoner av endringer i marine arter, omfang av 

pollinerende insekter, plantesykdommer etc. kan henge 

sammen med klimaendringer 

 Arktiske arter spesielt sårbare, og mange er 

utrydningstruet

 Breer og permafrost

 Mer en 30% av bre-arealet vil være borte i 2100, selv 

med et moderat klimascenario (+2.4 ºC)

 Områder med permafrost vil krympe => økt skredfare. 

Det er generelt lite kunnskap om permafrost i Norge

…og hvor ble det av Golfstrømmen?
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Virkninger for folk og samfunn

 Risikoen innen ressursbaserte næringer vil øke, til dels 

betydelig

 Tradisjonell samisk næringsvirksomhet særlig sårbar

 Reindriften kan bli sterkt berørt av klimaendringer, 

men det vanskelig å trekke sikre konklusjoner om 

hvorvidt den kommer godt eller dårlig ut

 Det er lite kunnskap om virkningen for annen 

tradisjonell virksomhet i den samiske befolkningen

 Klimaendringer kan true urbefolknings lovfestede 

rettigheter

 Ved større endringer i naturomgivelsene blir isolerte 

vurderinger av norske forhold lite relevant
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Tilpasning og sårbarhet
Kategori av 
virkninger

Private aktører Lokalsamfunn Nasjonen

Næringsrelaterte Markedstilpasning

Tilrettelegging for 
næringsvirksomh.
og bolig. Offentlige 

investeringer

Informasjon. 
Regulering, 

incentiver og 
lovverk

Naturskader

Individuelle tiltak 
med bakgrunn i 
lov- og regelverk

Arealplanlegging og 
offentlige

investeringer i 
tiltak

Informasjon. 
Institusjoner. 
Regulering, 

incentiver og 
lovverk.

Endring i 
naturomgivelsene

Endre levemåte, 
flytte

Informasjon.
Internasjonale 

avtaler om 
utslipp

Kommuner: Oppgaver klare, ansvar uklart

Nasjon:        Oppgaver i liten grad definert

Fokus for forskningen til nå (Norge og internasjonalt):
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Vurdering av sårbarhet og tilpasning i norske kommuner
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Har tilstrekkelig 
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Nord-Norge

Landsgjennomsnitt

ingen
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Kommunene: Motivasjonen er høy – kapasiteten er lav
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Hva vet vi, og hva trenger vi vite?

 Det eneste som er sikkert er at klimaendringer gjør 

fremtiden mer usikker. Tilpasning til klimaendringer handler 

om å gjøre valg under usikkerhet

 Informasjon om virkninger av klimaendringer og måter å 

tilpasse seg på er helt sentralt. Det er et offentlig ansvar å 

bringe den fram (lær av andre land)

 Hvilken informasjon som trengs avhenger av hvem som 

skal bruke den, og til hvilket formål

 Det er (derfor) en utfordring å bruke den kunnskapen som 

finnes, og innrette seg etter det som lar seg framskaffe

 Klare mål og tydelig ansvarsfordeling er en forutsetning for 

god tilpasning.

 Det er lite kunnskap om hva oppgavene til nasjonale 

myndigheter bør være i en tilpasningsstrategi.


