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Da jeg starta i Natur og Ungdom mente jeg klima-
tilpasning var en avsporing i klimadebatten; for meg var 
klimatilpasning det samme som å gi opp kampen mot 
klimaendringene. Nå, ti år etter, er jeg av en helt annen 
oppfatning: klimatilpasning er tvingende nødvendig. 

Hvorfor denne helomvendingen? Svaret på det er 
nok todelt. For det første har jeg lært mer siden jeg var 
tolv. Jeg har innsett hvordan klimaendringene allerede i 
dag driver flere hundre tusen mennesker på flukt hvert 
år og jeg har lært at oppvarmingen kommer til å fort-
sette også etter at utslippene reduseres. For det andre 
har ikke verdenssamfunnet tatt sitt klimaansvar på al-
vor. Utslippene øker fortsatt, og stadig flere mennesker 
kommer til å oppleve klimaendringene på kroppen de 
neste årene. Vi må med andre ord både kutte klima-
gassutslippene og sørge for at vi er rustet til å takle de 
endringene som allerede er i gang.

De neste 50 åra skal samfunnet vårt gjennomgå 
dramatiske endringer: vi skal bygge nullutslippssam-
funnet. Vi må bygge et samfunn for fremtiden, som tå-
ler helt andre klimatiske forhold enn det vi har i dag. I 
Norge betyr det blant annet at vi trenger jernbanelinjer 
som ikke skylles vekk når det er flom og at byer og byg-
der skal ha tilgang på elektrisitet, også etter en storm. 
Men det store bildet handler om langt mer. 

For meg betyr klimatilpasning lik rett til overlevelse. 
Det betyr at vi gir de landene som i dag blir rammet av 
klimaendringene verktøyene de trenger for å håndtere 
et klima i endring. Samtidig som vi gjør det, må vi sette 
i gang en omveltning i samfunnet, som fører oss fra et 
fossilt samfunn til et fornybart samfunn, slik at vi unn-
går de farligste konsekvensene av klimaendringene. For 
de verste konsekvensene er for omfattende til at vi kan 
tillate oss å vente til vi må tilpasse oss dem, vi må for-
hindre at de skjer. 

Silje Lundberg , leder i Natur og Ungdom
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Mange av forskerne som studerer jordens systemer 
er nå overbevist om at dramatiske miljøendringer er 
mer eller mindre uunngåelig. Og mange samfunnsvi-
tere ser også ut til å se klimakampen som en tapt sak, 
fordi folk simpelthen ikke endrer seg, og forklarer dette 
med kognitiv dissonans, satte samfunnsformer, politisk 
maktspill, og at folk er mer opptatt av akutte problemer 
som sult, fattigdom, krig og økonomiske kriser. Det er 
i denne «det er uunngåelig» sammenhengen at mye 
av forskningen på klimatilpasning finner sted. Selv om 
reduksjoner av drivhusgasser blir sett på som viktig, så 
handler tilpasning i hovedsak om justeringer til drama-
tiske endringer som er ventet å finne sted, og ikke hvor-
vidt vi gjør noe med selve problemet. 

For meg er tilpasning så mye mer enn justeringer 
i systemer, handlinger og institusjoner i respons til 
klima endringer. Tilpasning handler også om hvordan vi 
mennesker påvirker og endrer miljøet og hvilket ansvar 
vi tar. I bred forstand handler dette om at vi tar innover 
oss selve idéen om at vi sammen kan skape en annen 
og bedre fremtid. Dette er en type tilpasning som går 
mye dypere enn den klimatilpasningen som ofte blir 
diskutert på konferanser, møter og i prosjekter. Det 
betyr at vi ser på hvordan vårt eget syn på verden blir 
filtrert gjennom verdier og antagelser, og hvordan dette 

Klimatilpasning… Hva betyr det for meg? Det er et 
spørsmål jeg stiller meg selv ganske ofte. I løpet av de 
siste 24 årene har jeg tenkt mye på menneskeskapte kli-
maendringer. Jeg har lest hundrevis av bøker og artikler 
om klimaendringer fra ulike perspektiver. Noen bøker, 
som for eksempel The Flooded Earth: Our Future in a 
World Without Ice Caps, har virkelig skremt meg med 
budskapet om mulige katastrofale konsekvenser som 
venter oss i et endret klima, mens andre bøker, Animate 
Earth: Science, Intuition and Gaia har inspirert meg til 
å tenke dypere omkring hvorvidt det virkelige proble-
met ligger i vår (mis)forståelse av forholdet mellom 
mennesker og miljø. Jeg har noen ganger vanskelighe-
ter med å forstå omfanget av utfordringene vi står over-
for og hva vi må gjøre for å møte disse. Jeg strever også 
noen dager med å forstå hvordan vi har kommet i den 
situasjonen at vi faktisk aksepterer at menneskeskapte 
klimaendringer er uunngåelig, som om vi ikke selv er 
ansvarlige for det og opphavet til klimaproblemet. 
Samtidig er klimatilpasning i seg selv ikke en lett sak å 
forstå. Er det virkelig sant at vi snakker om tilpasning til 
en temperaturøkning på litt over 4 °C i dette århundret? 
Er det slik at vi faktisk forbereder oss til en havnivåstig-
ning på flere meter de neste århundrene? 

Innledning
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forståelse av hva klimaendringer betyr for samfunnet og 
vi har lært at tilpasning betyr ulike ting for forskjellige 
folk, grupper og lokalsamfunn. Verdier er viktig, og de 
påvirker hvordan vi forholder oss til endring. Vi lærte 
tidlig i prosjektet at det er viktig å inkludere kreative 
perspektiver til tilpasning og vi har arbeidet med kunst-
nere for å forstå og formidle dette på måter som både 
engasjerer folks tanker og følelser. Eva Bakkeslett, som 
har vært medforfatter i denne boken, har tilført PLAN-
prosjektet en større innsikt i kunstens rolle i denne 
prosessen som minner oss på hvor viktig det er å skape 
forbindelser mellom tanke og sjel, hjerte og våre hender 
i tilpasningen. Vår forskning bringer nye perspektiver til 
den voksende vitenskapen om tilpasning og jeg håper 
at vi har klart å formidle dette budskapet i boken.

For meg har det å lede PLAN-prosjektet vært en 
nyttig og spennende erfaring og jeg har lært mye i pro-
sessen, både om meg selv og andre, om interdisiplinært 
samarbeid, og om tilpasning som en sosial og kulturell 
prosess. Jeg er svært takknemlig overfor NORKLIMA- 
programmet i Norges forskningsråd som har finansiert 
PLAN-prosjektet og for at Institutt for sosiologi og sam-
funnsgeografi ved Universitetet i Oslo har huset oss i dis-
se fire årene. Jeg håper at denne boken og andre PLAN-
publikasjoner vil bidra til nye måter å tenke på tilpasning, 
og ikke minst nye måter å håndtere klimautfordringen. 

Karen O’Brien 
Leder i PLAN-prosjektet

innskrenker vår forståelse av hvilken enorm kapasitet 
enkeltindivider og grupper kan ha til å skape en bedre 
verden. Tilpasning handler om å se alternativer, om å 
se at vi kan gjøre det bedre. Det betyr en erkjennelse 
om at vi selv kanskje ikke er i stand til å se eller forstå 
hele bildet, men at vi ved å arbeide sammen kan skape 
en ønsket fremtid som både er rettferdig og bærekraftig. 

Samarbeid er et nøkkelord i det 21. århundre, og det 
er gjennom samarbeid vi vil finne løsninger på mange 
av våre globale utfordringer. Vi arbeider bedre sammen 
enn alene, og vi arbeider bedre med miljøet enn mot det. 
Dette er tilfelle også innen forskning; vi forsker mer ef-
fektivt når vi samarbeider og når ulike perspektiver og til-
nærminger blir inkludert, slik kan vi få ny innsikt og nye 
ideer kan se dagens lys. Dette har også vært vår erfaring 
fra PLAN-prosjektet Klimatilpasning i Norge, et prosjekt 
som har ført mange ulike fagdisipliner sammen for å stu-
dere klimatilpasning. For å forske på tilpasning måtte vi 
ut av våre faglige båser og være villig til å se problemene 
fra ulike perspektiver. I starten var dette litt ukomforta-
belt, men i løpet av fire år har vi lært å samarbeide på en 
helt ny måte. 

Denne boken er et resultat av PLAN-samarbeidet. 
Selv om ikke alle prosjektmedarbeidere i PLAN har 
vært med å skrive denne boken, så reflekterer den forsk-
ningsfunn og erfaringer fra denne større prosjektgrup-
pen. Med PLAN-prosjektet har vi oppnådd en bredere 
forståelse av tilpasning. Vi har lært at det er mange ulike 
måter å tilnærme seg klimaendringer, vi har fått en økt 
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Kapittel 1: Hvorfor klimatilpasning?

Våren kommer tidligere enn før, bokfinken likeså. 

Nedbørsmengden øker, særlig under episoder med in-
tens nedbør. Skisesongen i lavlandet blir kortere, stor-
mene følger litt andre baner enn før, isbreene smelter… 
Hva skjer egentlig, og hva kan vi gjøre med det? Hvordan 
vi tilpasser oss nye værforhold, endringer i økosystemer 
og nye utfordringer knyttet til klima er et av de mest sen-
trale samfunnsspørsmålene i dette århundret.

I forskningen er det stor enighet om at utslipp av kli-
magasser siden den industrielle revolusjon og frem til i 
dag har ført til endringer i klimasystemet som kommer 
i tillegg til naturlige variasjoner. De siste 100 år har jor-
den blitt ca. 0,8 grader varmere, og de menneskeskapte 
endringene har knapt begynt. På grunn av tregheter i 
klimasystemet vil oppvarmingen uansett fortsette de 
neste 50 årene. Dermed må vi tilpasse oss endringer og 
forberede oss på et nytt klima. Samtidig som endringer i 
global gjennomsnittstemperatur har veldig ulike utslag 
rundt om i verden, og variasjonene kan bli store, selv 
mellom forskjellige steder i Norge. 

Heldige oss?

Klimaendringer vil vel være bra for oss her i det kalde 
nord, ikke sant? Er det ikke slik at nordmenn er et «vær-

bitt» folk som er vant til mye vær og vær i endring? I 
tillegg har vi da nok penger, ressurser og teknologi til å 
tilpasse oss til hva som enn måtte komme av fremtidig 
klima og vær? Kan vi ikke til og med komme til å tjene 
på at det blir varmere? Dette er noen av spørsmålene vi 
vil komme inn på i denne boken.

Det er mulig at klimaendringer kan føre med seg 
noe positivt. Det er likevel dessverre slik at trenden i 
dagens klima og beregninger for fremtiden ikke gir mye 
rom for optimisme, selv for Norge. Endringer i vær-
mønsteret vil bli en utfordring for planter, dyr og men-
nesker, og spesielt vil ekstreme værhendelser ha store 
konsekvenser. Og ekstreme konsekvenser kan oppstå 
selv med en tilsynelatende mindre alvorlig værhendel-
se, som følge av utsatthet og sårbarhet i et system, om 
det er i et lokalsamfunn, i en sektor eller i et økosystem. 
Klimautfordringen kan derfor ikke ses isolert fra andre 

Begrepet «klimagass» brukes om gasser i atmosfæren 
som fanger opp (absorberer) varmestråling fra bakken, og 
deretter sender noe av denne strålingen tilbake til bakken. 
Resultatet blir at bakken og de nedre delene av atmosfæren 
blir varmere enn de ellers ville vært.
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miljø- og samfunnsendringer. Det er denne komplekse, 
usikre, ikke-lineære situasjonen vi må tilpasse oss til. 

Vi skal ikke debattere «for eller imot» menneske-
skapte klimaendringer i denne boken. Blant fagfolk er det 
stor enighet om at menneskelig aktivitet har bidratt til en 
global oppvarming allerede, og at vi må forvente at denne 
oppvarmingen fortsetter. Denne boken forsøker i stedet 
å forklare hva klimatilpasning betyr i praksis for deg og 
meg, og hva det betyr for Norge. Det er nemlig gjort mye 
forskning på klimaendringer og -tilpasninger i Norge de 
siste årene, og én ting kommer klart frem fra forskningen: 
For de fleste av oss er det vanskelig å forestille seg hva 
klimaendringene vil bety for dagliglivet i et av verdens ri-
keste og nordligste land. I denne boken vil vi derfor i før-
ste rekke forklare hva vi ser som utfordringer i et klima i 

endring, og hva vi har lært fra forskning om klimatilpas-
ning. Vi vil forsøke å stikke hull på noen myter, belyse 
noen sentrale spørsmål de fleste av oss stiller oss selv når 
vi konfronteres med klimaproblematikken og se på hvilke 
nye utfordringer og muligheter det bringer. Særlig vil vi se 
på hvilket handlingsrom vi har, hvilke valg vi selv kan ta, 
og hvordan vi som enkeltindivider kan gjøre en forskjell. 

Hva er klimatilpasning?

Klimatilpasning kan være så mangt. En kommune 
forbyr boligbygging i flomutsatte områder. En annen 
kommune rehabiliterer gammelt avløpsnett i møte med 
økte vannmasser. En boligutbygger får ansvaret for å 
varsle kjøpere og leietakere om flomfaren i området. En 

Foto: Viktor Dahl
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annen boligprodusent integrerer snekkernes erfaringer 
og kunnskap om lokale klimaforhold og tradisjonell 
byggeskikk inn i nyutvikling. Myndighetene utvikler 
nye krav til isolasjon og sikring mot vind og ekstremvær 
i nye hus. En gårdbruker legger om driften og begynner 
med nye binæringer for å møte endrede klima- og sam-
funnsforhold. Alt dette er klimatilpasning.

Klimatilpasning innebærer ofte tekniske forbedrin-
ger, endring i drift, eller endring i forskrifter, regelverk 
og planer. Men slik tilpasning vil ikke være nok i møte 
med de endringene i klima og vær som forventes i åre-
ne som kommer. På mange måter utfordrer klimaend-
ringene nettopp denne «ett problem – én løsning»-
tenkningen fordi klimaproblemet er så altomfattende 
og vil kreve at vi i større grad ser det som et samfunns-
problem. Det er nettopp de komplekse koblingene 
mellom samfunnsutvikling og klimautvikling som 
kommer til å gi oss hodebry i årene som kommer, men 
det er også i denne koblingen at løsningen på klima-
utfordringen ligger, nemlig en helhetlig og bærekraftig 
tilpasnings- og utslippsstrategi. Tilpasning til klima-
endringer er nemlig mer komplekst enn enkle juste-
ringer av nåværende aktiviteter, og det er mer enn end-
ringer i bygninger og broer, i jordbruk og skogsbruk 
og i forsikring og sivilberedskap. Vi står altså overfor 
et risikobilde som krever en helhetlig tilnærming: Vi 
gjør mer av noe, vi gjør noen ting bedre, men så gjør vi 
noen ting forskjellig. En slik tilnærming innebærer at 
vi ser på kultur, identitet, interesser, politikk og makt – 
og hvordan vi forholder oss til endringer generelt. Det 
er endringer som er mer omfattende enn det man in-
tuitivt tenker – nemlig at økt temperatur i et kaldt land 
umulig kan være så ille. 

Sett fra et større perspektiv

Denne boken søker å utvide tilpasningsdiskusjonen. 
Klimatilpasning er ikke bare et teknisk problem som 
kan løses med mer faglig ekspertise og bedre teknologi 
og styring. Det handler om hvordan samfunnsutviklin-
gen påvirker de muligheter og begrensninger vi har for 
å tilpasse oss. I mange tilfeller er det sårbarheten, det vil 
si hvor stor mulighet det er for å bli negativt berørt, som 
er avgjørende for hvor hardt for eksempel en ekstrem 
værhendelse slår ut, og hvem som blir skadelidende. 
Sårbarheten er i stor grad et samfunnsprodukt, et pro-
dukt av begrenset ressurstilgang, manglende sosiale 
nettverk, manglende deltagelse i beslutningsprosesser, 
mangel på informasjon osv. Man vil finne sårbare indi-
vider innenfor alle landegrenser. 

På mange måter åpner klimautfordringen opp en 
større diskusjon som omhandler hvilken samfunns-
utvikling vi ønsker oss i hver bygd, i hver kommune, i 

«Ønsketreet», Omstilling Sagene. Foto: Siri Mittet
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Barns ønsker og ideer til klimatilpasning, Forskningstorget i Oslo 2011. 
Foto: Eva Bakkeslett

hver by og i hvert land. Hva slags verden vil vi faktisk 
leve i? Dette betyr at vi må stille spørsmål om hvorfor 
vi tar de valgene vi tar, hvem som tar valgene, hva vi 
tar for gitt, og hvordan vi ser oss selv i verden. Derfor 
handler klimatilpasning også om våre verdier. Ikke 

minst så handler det om «vi» over tid – oss i forhold 
til fremtidens generasjoner. Hvem sine verdier teller 
når vi snakker om fremtiden?

Klimatilpasning handler om hvilket samfunn vi vel-
ger for fremtiden, både i form av hvor bra vi takler va-
rierende vær og klimaforhold, og hvor mye vi bidrar til 
klimaproblemet ved utslipp av klimagasser. Sett fra et 
systemperspektiv, hvor man ser på sammenhenger mel-
lom samfunn, miljø, politikk og økonomi, vet vi at vi i 
Norge påvirkes av det som skjer andre steder i verden 
– og at vi også påvirker andre. Klimatilpasning handler 
også om hvordan vi beholder solidaritet med alle andre 
i verden, og med det større «vi» som mange politikere 
snakker om. 

I dette ønskebildet av fremtiden vil ikke klimatilpas-
ningen skille seg ut som en separat del, men være en del 
av en overordnet bærekraftig utvikling. Viktige spørs-
mål vi stiller, er hvem som tar ansvaret og lederrollen 
i denne prosessen, og hvordan bærekraftige og rettfer-
dige endringer skapes. Den virkelige «tilpasningsutfor-
dringen» er å reflektere over hva vi gjør, hvorfor gjør 

Hvordan møter vi fremtiden?

Vi snakker ofte om slekten vår – om tippoldefaren som kjøp-
te familiegården, onkelen som flyttet til Amerika i 1873 eller 
bestemoren som pleide å lage bringebærsyltetøy hver som-
mer. Vi husker godt de som kom før oss og snakker om hva 
de gjorde (både det som er bra og mindre bra). Men hva ten-
ker vi om dem som kommer etter oss? Tenker vi på at det vi 
gjør, eller ikke gjør her og nå, har betydning for våre barn og 
deres etterfølgere? Klimatilpasning handler om forholdene 
mellom mennesker nå og over tid. Kanskje det aller viktigste 

med klimatilpasning er å erkjenne at vi påvirker fremtiden og 
setter premisser for de neste generasjoners handlingsrom. Vi 
tenker mye på økonomisk sikkerhet for dem som kommer 
etter oss. Men hva om det de virkelig ønsker, er økologisk 
sikkerhet og ikke et klima som er i stor endring (på grunn av 
oss)? Hva om det de virkelig ønsker er at vi greier å opprett-
holde mangfoldet i plante- og dyrelivet på jordkloden, isbre-
ene og øyene, og at alle mennesker på jorden skal ha samme 
rettigheter til mat og vann? Vi tror at menneskene i fremtiden 
skal være akkurat som oss. Men er vi sikre på at fremtidige 
slekter vil dele våre verdier?
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vi det sånn og ikke minst hva det betyr for fremtiden. 
Kanskje vi først og fremst må tilpasse oss ideen om at 
vi faktisk kan endre både klimaet, oss selv og verden?

Alle løsninger er ikke like bra

Denne boken handler om tilpasning til klimaendringer. 
Siden endringene i klima i stor grad kommer fra utslipp 
av klimagasser fra menneskelig aktivitet, er det viktig 
at de tilpasningene vi foretar oss, ikke bidrar til å gjøre 
problemet med klimaendringene verre på lengre sikt. 
Hva gjør vi for eksempel for å forhindre snømangel på 

vinteridrettsarrangementer? Snømangelen utløser et 
behov for tilpasning som vi enkelt kan dekke ved hjelp 
av moderne teknologi, som for eksempel å transportere 
snø fra andre områder, kunstsnøproduksjon, nedkjø-
lingssystemer i bakken i skiløypene eller innendørs are-
naer. Ved å velge slike løsninger i stort antall risikerer vi 
derimot å bidra til å øke problemene med klimaendring 
på lang sikt. Et annet eksempel kan være vår nåværende 
«byggeskikk» med å plassere boliger og næringsbygg 
rett bak moloer og brygger, noe som nærmest kan 
beskrives som en dårlig tilpasning til økt havnivå og 
stormflo. Og i et utslippsreduserende perspektiv er den 

Klimaforskeren forteller: Det er 
august 2011. Jeg sitter i bilen 
på vei til fjells. Doktorgrads-
studenten vår, Shea, skal un-
dersøke om lavheier er føl-
somme for klimaendringer. 
Lavheier er viktig vinterbeite 
for reinsdyr. Det er tøff vege-
tasjon som tåler lave tempe-

raturer. Vil et varmere klima gjøre at laven fortrenges av mer 
varmekjær vegetasjon? Vi skal sette opp temperaturmålere i 
fjellområder med og uten lavheier. Ut fra målingene skal Shea 
vurdere hva som vil skje med lavheiene når klimaet endres. 
Dette blir spennende! 

Vi passerer Notodden. Veien bærer preg av sommerens 
overdådige regnvær. Jeg ser for meg avisbildene av jernbane-
skinnene ved Notodden stasjon som henger i løse lufta, før 
tankene går tilbake til lavhei-prosjektet vårt. Vi må ha detal-
jerte klimascenarier. Hvilke endringer vil være sentrale for ut-
viklingen i lavheiene? Temperaturendringer naturligvis. Men 
bakketemperaturen om vinteren avhenger også av hvor tykt 

snødekket er. Blir snødekket tynnere fordi det blir varmere, el-
ler blir det tykkere fordi det blir mer vinternedbør? Kanskje 
blir det større variasjoner fra år til år? 

Jeg blir oppmerksom på et skilt: Omkjøring på grunn av 
veiarbeid. Sommerens regn har satt sine spor her også. Etter 
en halvtimes kjøring er det veiarbeid igjen. Her med trafikk-
lys så vi kan passere i den ene kjørebanen. Når vi endelig 
kommer opp til lavheiene våre, husker jeg ikke hvor mange 
veiarbeid vi har passert. Spørsmålet er nærliggende: Var 
sommerens kraftige regnskyll et utslag av menneskeskapte 
klimaendringer? Jeg kan det profesjonelle svaret: Vi vet ikke 
sikkert, men klimascenariene våre tilsier at vi vil få hyppi-
gere episoder med intens nedbør i fremtiden. Det må vi altså 
planlegge for. 

Vi forsker på klimaendringer for å kunne planlegge bedre, 
tenker jeg, men det er mer enn det. Hvor store klimaendringe-
ne skal bli avhenger av vår adferd – våre valg. Vi velger, enten 
vi selv er klar over det eller ikke, men hva velger vi mellom? 
Kanskje vi finner en liten bit av svaret her oppe i lavheiene, 
tenker jeg, mens vi laster dataloggere ut av bagasjerommet. 
Inger Hanssen-Bauer, klimatolog

Foto: Privat
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økende bruken av luftkjøleanlegg ikke nødvendigvis 
en god løsning fordi dette vil øke energibehovet, og 
dermed behovet for fossilt brensel, som igjen vil bidra 
til økte utslipp og økt global temperatur. Denne typen 
løsninger er ikke bærekraftige, og i forskningen kaller vi 
dem gjerne for «feil» tilpasning eller «mistilpasning». 
Det kan være fristende å ty til enkle, tekniske løsninger 
på klimarelaterte problemer, men dersom disse løsnin-
gene er kortsiktige, bidrar det ikke til en bærekraftig 
utvikling. Vi må rett og slett tenke over hva våre beslut-
ninger betyr over lengre tid. Dette er ikke bare et etisk, 
men også et politisk spørsmål.

Vi som har skrevet denne boken, har vært involvert 
i prosjektet PLAN – Klimatilpasning i Norge, et større, 
tverrfaglig samfunnsvitenskapelig forskningsprosjekt 
som ser på hvordan tilpasning kan finne sted i Norge, 
og hvordan økonomiske, politiske, institusjonelle og 
kulturelle forhold representerer både muligheter og 
begrensninger for tilpasning for enkeltindivider og 
lokalsamfunn. Som prosjektgruppe representerer vi 
forskjellige fag og perspektiver, men vi er likevel eni-
ge om at tilpasning ikke er et enkelt begrep. I denne 
boken prøver vi å forklare hva som menes med tilpas-
ning, og hvorfor vi ser det som mer enn bare et rent 
teknisk problem. 

Boken er organisert i ti kapitler. Den starter med 
en kort diskusjon av klimaendringer og betydning for 
Norge. Så beskriver vi hva vi mener med klimatilpas-
ning, og hvordan dette skjer. Deretter går vi litt dy-
pere for å se hvordan tilpasning ser ut på lokalt nivå, i 

planlegging og i organisasjoner. Fra denne konkrete 
tilpasningsdiskusjonen beveger vi oss over til et kapit-
tel som tar for seg noen myter om klimatilpasning som 
kanskje hindrer oss i å handle. Disse mytene blir så fulgt 
av en diskusjon av hvor viktig visjonsdannelse, forstå-
else, verdier og lederskap er for klimatilpasningsarbei-
det. Vi understreker her at klimatilpasning ikke er en 
nøytral prosess, altså en prosess som vil slå likt ut for 
alle, men at den må ses i sammenheng med politikk 
og valg av samfunnsutvikling. Vi avslutter med noen 
kunstneriske betraktninger, nettopp fordi kreativitet, 
nye uttrykksformer, nye arenaer og fantasi vil være vik-
tige for å formidle klimautfordringen og finne løsninger 
og samtidig skape engasjement. Spredt utover i boken, 
som tekstbokser, finner du korte tekster fra oss som har 
skrevet denne boken. Disse tekstene inneholder mer 
personlige refleksjoner over hva tilpasning betyr for oss, 
og hvordan vi ser oss selv i sammenheng med klimaend-
ringer og utfordringene vi står overfor knyttet til disse. 

Vi håper at vi gjennom denne boken greier å for-
midle hva som menes med klimatilpasning, og hvorfor 
klimatilpasning er viktig som en sosial prosess. Ikke 
minst håper vi at du som leser ser din plass i denne 
klimatilpasningsprosessen, og at vi kan skape enga-
sjement og pågangsmot i møte med klimaendringer. 
Klimatilpasning handler ikke bare om å akseptere at 
fremtidens klima blir annerledes enn det vi er vant med, 
men om at vi kan påvirke fremtiden gjennom å tenke 
over hvilke verdier vi står for i dag, og hva slags fremtid 
vi ønsker.



KAPITTel 2: HVA BeTYR KlIMAendRIngeR FOR OSS? 

15 

Klimaet er i endring. At været varierer fra dag til 
dag og fra år til år, det er vi vant til å forholde oss 
til. En endring i klima er noe annet. Det betyr at 
selve værmønsteret endrer seg. Oftest vil både 
«gjennomsnittsvær» og «ekstremvær» påvirkes av 
klimaendringer. Våre klimagassutslipp har satt i gang 
prosesser i atmosfæren, i havet og på land som gjør 
at jordens gjennomsnittstemperatur vil øke i årtier 
fremover, selv om vi skulle klare å stoppe utslippe-
ne nå. For eksempel så har «hvite snø- og isflater» 
begynt å smelte på grunn av oppvarming og blitt er-
stattet av mørkere flater. Det er derfor større flater 
med jord og hav som absorberer mer solenergi enn 
før – den såkalte albedoeffekten, og denne energien 
blir til mer varme – som igjen kan smelte enda mer is 
og snø, og dermed føre til mer oppvarming. Dette vil 
skje selv om vi ikke øker klimagass konsentrasjonene 
ytterligere. Oppvarmingen vil på virke værmønstre 
over hele kloden, med påfølgende endringer i livs-
grunnlaget for planter, dyr og mennesker. Dette må vi 
forholde oss til. Vi må tilpasse oss til endringer som 
kommer, men vi må også være klar over at vi påvirker 
fremtidens klima i dag. Våre klimagassutslipp nå be-
stemmer hvor store endringer våre barn og barnebarn 
må tilpasse seg. 

Menneskeskapte klimaendringer 

De menneskeskapte klimaendringene fører først og 
fremst til endringer i temperatur, nedbør og havnivå. I 
gjennomsnitt blir det varmere overalt, særlig over land 
og jo nærmere nordpolen man kommer, altså på høye 
nordlige breddegrader. Det blir flere hetebølger. Vi får 
mer nedbør på høye breddegrader og mindre på lave 
breddegrader, bortsett fra i tropene. Regnskyll blir krafti-
gere og hyppigere, mens tørkeperioder blir mer langvari-
ge mange steder. Vindsystemene er det vanskelig å si noe 
generelt om, men stormbanene vil antagelig flytte seg 
mot høyere breddegrader. Havnivået vil øke både fordi 
isbreer smelter, og fordi vannet utvider seg når det blir 
varmere. Havnivåstigningen vil fortsette i mange hundre 
år selv om vi får temperaturøkningen under kontroll. 

Men stopp en halv… Er det sikkert at det er en men-
neskeskapt oppvarming vi opplever nå? Kan det ikke 
bare være naturlige årsaker som ligger bak? 

Det klimaet vi opplever, er påvirket av både naturlige 
og menneskeskapte faktorer. Solens stråling varierer og 
atmosfærens sammensetning varierer, og over tid vari-
erer jordens bane rundt solen. Alt dette fører til klimava-
riasjon. Ved å legge slike variasjoner inn i klimamodeller 
beregner vi hvilket utslag de gir på klimaet, både hver for 

Kapittel 2: Hva betyr klimaendringer for oss? 
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Through The Ice, Darkly
«Jeg laget denne serien med 3D-bilder etter to ekspedisjoner i arktiske strøk der jeg for alvor ble klar over hvor 
mye isen har smeltet. Jeg har samlet gamle, norske postkort av isbreer i flere år, og det slo meg at disse inneholdt 
et omfattende bildearkiv av isens bevegelser i løpet av det siste århundre. Jeg fulgte i fotsporene av disse tidligere 
fotografene og besøkte åtte isbreer og tok bilder fra samme standpunkt, men 100 år senere. Jeg valgte også å ‘be-
folke’ mine bilder med skikkelser fra de gamle postkortene – som om de lette etter den forsvunne isen. Denne 
serien handler også om det romantiske aspektet ved et brelandskap, og hva som går tapt når disse forsvinner.» 
Michéle Noach, kunstner
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seg og samlet. Beregningene viser at den globale oppvar-
mingen vi har opplevd de siste 50 årene kun kan forklares 
når menneskeskapte utslipp av drivhusgasser (som CO2 
og metan) tas med i beregningene. Beregninger viser 
også at økte utslipp av disse gassene vil forsterke den glo-
bale oppvarmingen videre utover i århundret. 

Hvor stor og hvor rask oppvarmingen blir, kommer altså 
an på hvor store utslippene våre blir fremover. Men det 
er flere grunner til usikkerhet: Det er en rekke meka-
nismer i klimasystemet som virker enten forsterkende 
eller bremsende på endringer. Noen kjenner vi godt, og 
de er med i beregningene våre, men det kan ligge over-
raskelser på lur. Vi vet for eksempel at metan kan slip-
pes ut i atmosfæren når permafrost smelter, noe som 
kan forsterke oppvarmingen. Vi vet også at de naturlige 
klimavariasjonene noen ganger vil virke motsatt av de 
menneskeskapte endringene, og klimaet vil da endre 
seg lite. I andre perioder vil de gå i samme retning, og 

klimaet vil endre seg svært raskt. Slike variasjoner kan 
ha særlig store utslag regionalt slik at klimascenarier for 
eksempel for Norge vil være mye mer usikre enn de glo-
bale. Men uansett, noen trekk ved klimaendringene er 
vi tross alt sikre på, og det er viktig at vi begynner å ta 
inn over oss at disse endringene er på vei. 

Konsekvenser av klimaendringer  
for naturmiljøet

Hva er så de «sikre» endringene i Norge fremover? 
Vi vil få det varmere, særlig i nord og i innlandet – 
og særlig om vinteren. Vi får stort sett mer nedbør 
overalt. Unntaket er at det kan bli mindre sommer-
nedbør på Østlandet og Sørlandet. Mer intense ned-
børsepisoder har vi allerede sett eksempler på de se-
nere årene. Slike episoder vil forekomme hyppigere i 
fremtiden, antagelig i alle landsdeler og alle årstider. 
Snøforholdene påvirkes både av økt temperatur og 
økt nedbør. I lavlandet blir det mindre snø og kor-
tere snøsesong. I høyfjellsområder vil det – i alle fall i 

Isen smelter på Svalbard og gjør livsvilkårene vanskelig for isbjørn.
Foto: Bjørn Anders Nymoen

Illustrasjon: Global temperaturvariasjon, NASA (http://data.giss.nasa.
gov/gistemp/graphs_v3/
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første omgang – kunne forekomme vintre med store 
snømengder, selv om snøsesongen typisk vil starte 
senere og stort sett slutte noe tidligere om våren. 
Isbreene vil trekke seg tilbake, og det blir mindre is 
på hav og innsjøer. 

Hva med vinden? Her gir ikke klimamodellene noe 
klart svar. Stormene kan bli litt sterkere, men det er 
svært usikkert. Antagelig vil stormbanene flytte seg litt 
nordover. Det kan bety at noen steder får litt mer vind, 
mens andre får litt mindre. Og noen steder kan det bety 
at den vanligste vindretningen endrer seg. Dette er en 
del av den usikkerheten vi må leve med. 

Flommønsteret vil helt sikkert endre seg. Vi må være 
forberedt på større regnflommer og flere skred knyttet 
til denne typen flommer. Smeltevannsflommene om 
våren/forsommeren vil på sikt bli mindre. Men høst-

flommer, og flommer knyttet til varme episoder med 
mye nedbør og smelting vinterstid, får vi nok flere av. 
Havnivået vil stige langs hele kysten vår. Stigningen 
blir minst der landhevningen etter siste istid er størst, 
det vil si innerst i Oslofjorden og Trondheimsfjorden. 
Størst blir stigningen på Sør-Vestlandet, der den antage-
lig blir mellom 0,5 og 1 meter på 100 år. Ved stormflo 
vil denne stigningen komme på toppen av en allerede 
høy vannstand, og kombinasjonen stormflo og spring-
flo vil få spesielt store konsekvenser. Økt havnivå vil 
føre til større jorderosjon langs kysten, ved at landmas-
sene blir slitt og ført bort. Jorderosjonen vil øke også i 
andre områder på grunn av flere kraftige regnbyger og 
generelt mer høstregn på frostfri mark.

Klimaendringene vil påvirke planter og dyr på 
en rekke måter, og noen arter står faktisk i fare for å 

The Arctic Poppy Chronicles
«Bildene er en del av en utstilling som markerer slutten på en treårig kunst ‘residency’ som jeg ble invitert til å gjøre i The Eden Project i Cornwall, 
England. I samarbeid med hovedgartner Ian Martin, dyrket og undersøkte jeg adferden til Arktisk valmue (Papaver radicatum & dahlianum). Jeg var 
spesielt interessert i måten denne arten har tilpasset seg et varmere klima på. Bildene leker med ideen om bladrosettene som snøfnugg. Akkurat som 
disse er i tilbakegang i arktiske strøk, kan muligheten for overlevelse av denne lille valmuen være i faresonen.» Michéle Noach, kunstner
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forsvinne helt. Eksempler på dette er arter som er 
avhengig av sjøis om sommeren, som de vi finner på 
Svalbard. Dersom sjøisen forsvinner, er det ikke bare 
isbjørnen som får problemer. Selarter og hvalarter som 
lever i drivisen eller ved iskanten, samt fuglearter som 
ismåke, trues. Høyfjellslandskapet vil også endre seg 
betydelig ettersom tregrensen kryper oppover. Det er 
usikkert hvordan for eksempel fjellrype og fjellrev vil 
takle det. I den andre enden av skalaen finner vi på 
verdensbasis områder som blir for varme – og for tørre 

– til at planter og dyr kan trives. Akkurat dette er ikke 
noe problem i Norge, der varmekjære planter og dyr 
tvert imot kan spre seg over større områder. Men der 
vi har vinnere har vi også tapere: Opprinnelige plante- 
og dyrearter kan utkonkurreres. Samspillet mellom 
forskjellige arter påvirkes, som for eksempel rødreven 
som i et varmere klima kan utvide sine leveområder 
opp mot høyfjellet og dermed utkonkurrere fjellreven. 
Et annet eksempel er når høyere havtemperatur kan 
bidra til at sukkertaren erstattes med trådalger som ikke 

To veier til kunnskap – et eksempel fra prosjektet Ealát

I forskningsprosjektet Ealát 
(samisk for «noe å leve av» el-
ler «nok beite») kombinerte 
vi tradisjonell kunnskap med 
vitenskapelig kunnskap om 
vinterforholdene for reindrift.

I Kautokeino satt reineier 
Inger Marie og jobbet med 
doktorgradsoppgaven sin. 
Hun intervjuet reineiere om 
hva slags værforhold som gir 
godt og dårlig vinterbeite. Hva 
er viktig? Snøen er viktig, sa 
reineierne. Ikke primært snø-
mengden, men hva slags snø. 
Lett som en fjær, eller hard 
som is? Kan dyrene komme 
ned til laven som ligger under? 

De eldste reineierne kunne fortelle Inger Marie om gode år og 
dårlige år langt tilbake i tid. Men kan denne tradisjonskunnska-
pen si noe om fremtiden? Noen hevder at tradisjonskunnskapen 
mister verdi fordi erfaringene ikke gjelder i et endret klima. 

I Oslo satt forskeren Dagrun. Hun fikk en idé om at de 
modellene som brukes i snøskredforskning, også kan si noe 
om hvor lett det er for reinsdyr å komme ned til vinterbeitet. 
Dagrunns snømodell beregner tettheten i de forskjellige la-
gene i snøen ut fra værobservasjoner. Temperaturen er ikke 
viktig i seg selv, men den påvirker snøkrystallene og lagde-
lingen i snøen. Men beskriver modellen det som er viktig 
for reinsdyrene? 

Inger Marie utstyrte reingjeterne med temperaturmålere og 
notisbok. Snøforhold, vær og beiteforhold ble registrert gjen-
nom tre år. Dagrun arbeidet med sin modell og, ja, de harde la-
gene hun fant passet med gjeternes observasjoner. Og når hun 
regnet på historiske værdata, kom de dårlige årene fra Inger 
Maries intervjuer frem som år med langvarige perioder med 
tette islag i modellsnøen til Dagrun. 

Hvilken nytte har vi av at tradisjonskunnskap og snømodell 
ga samme svar? Tradisjonskunnskapen gir tiltro til at model-
len gir nyttig informasjon. Hvis vi har gode scenarier for været 
i fremtiden, kan modellen trolig fortelle oss hvordan vinterbei-
tet blir. Kombinasjon av tradisjonskunnskap, målinger og mo-
dellberegninger gir oss muligheten til å si noe om hvilke for-
hold fremtidens reineiere antagelig må tilpasse seg til. Dagrun 
håper nå å få bruke modellen sin til å beregne fremtidens islag 
i reinbeiteområdene våre. 

Reingjeter og språk forsker Inger 
Marie Eira gjør feltarbeid på 
Finnmarks vidda. Foto: Philip 
Burgess
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gir samme beskyttelse for smådyr som det sukkertaren 
gjør. Til en viss grad kan økosystemer tilpasse seg til 
endringer, men jo raskere endringene skjer, jo mindre 
er mulighetene for slike tilpasninger. 

Det er også mulig at noen arter tilpasser seg klima-
endringer raskere enn andre, noe som får konsekvenser 
for samspillet mellom arter. Vi ser for eksempel allerede 
at det er utakt mellom når elgen kalver, og når løvsko-
gen spretter. Elgkalvene er avhengige av de aller minste 
musørene på bjerkeskogen og kan ikke så lett fordøye 
de grovere skuddene, og dermed får de mindre næring. 
Kanskje begynner frukttrærne å blomstre før insektene 

som skal befrukte dem er klare? Kanskje hekker bokfin-
ken før tilgangen på næring til ungene er på topp?

Menneskeskapte CO2-utslipp fører ikke bare til 
klima endringer, men også til forsuring av havet (en ned-
gang i pH-verdien). Vi vet at noen arter er svært følsom-
me for forsuring. Andre arter er ikke det, men kanskje 
de lever av arter som er truet? Her er det stor mangel på 
kunnskap, og havforsuring blir sett på som en av de store 
ukjente miljømessige utfordringene knyttet til økt utslipp 
av CO2. 

Et viktig poeng når det gjelder økosystemer er at 
endringer ofte ikke skjer gradvis. I mange tilfeller ser 

Illustrasjon: William Blofeld
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vi ikke noen effekt av klimaendringene før såkalte 
«terskelverdier» passeres. En terskelverdi er en verdi 
som gjør at et eller annet endrer seg fundamentalt. For 
eksempel er terskeltemperaturen for snø 0 oC: Snø 
kan bare eksistere hvis temperaturen holder seg un-
der denne terskelverdien gjennom en periode. Mange 
planter og dyr har terskelverdier knyttet til hvor lave 
vintertemperaturer de kan tåle, hvor høy vanntempe-
ratur de kan overleve, eller hvor lang vekstsesong de 
krever. Vi kjenner ikke alle disse terskelverdiene for for-
skjellige organismer. Dette er en årsak til at det er vanske-
lig å forutsi nøyaktig hvordan naturen vil respondere på 
klimaendringer. Men at det blir endringer, er det ingen 
tvil om. For eksempel vil et varmere og fuktigere vær gi 
grunnlag for at nye arter kan etablere seg i Norge, og det 

betyr nødvendigvis endringer for de som er her allerede. 
Noen arter kan flytte nordover eller høyere til fjells, men 
for andre som allerede lever marginalt i høyfjellet eller i 
høy-Arktis, blir det ingen steder å flytte. 

Konsekvenser av klimaendringer for mennesker

Når vi snakker om klimaendringenes betydning for 
oss mennesker, mener vi ikke bare de direkte effek-
tene av at det blir varmere, at havnivået stiger, og at 
nedbørforhold endres. Vi tenker også på betydnin-
gen av de endringene i naturmiljøet som er følger av 
klimaendringene, og på hvordan de påvirker samfun-
net på alle nivåer. I denne boken fokuserer vi i stor 
grad på hvordan klimaendringene vil slå ut i Norge, 

Forskeren forteller: Som en 
stu dent interessert i klima 
på slutten av 1980-tallet var 
ideen om klimaendringer 
fascinerende og abstrakt for 
meg. Jeg forestilte meg at 
jeg kom til å studere noe jeg 
egentlig aldri ville «føle på 
huden» i løpet av mitt liv – 
noe som til slutt ville dukke 
opp i statistikk, men som 

jeg aldri trodde jeg ville komme til å se eller føle. Jeg trodde 
ikke at temperaturøkninger på 4–6 °C i polarområdene ville 
ha noe å si, og spesielt ikke et sted hvor temperaturene ligger 
langt under frysepunktet på vinteren. Nå, mange år senere, ser 
jeg ting på en helt annen måte. Ved å se på klimaendringer i 
et systemperspektiv, begynte jeg å skjønne hvordan de ulike 
delene henger sammen. Slik jeg forstår endringene i dag, står 

vi overfor problemer som er langt større enn endringer i gjen-
nomsnittstemperatur og -nedbør. Konsekvensene skjer daglig, 
gjennom variasjoner og ekstreme tilfeller. Sosiale, økonomiske 
og miljømessige forhold kan være med på enten å bufre eller 
forsterke disse konsekvensene – og det er her klimatilpasnin-
gen kommer inn. Klimatilpasning er faktisk en sosial og kultu-
rell prosess som er knyttet til utviklingsprosesser. Det er likevel 
blitt klart for meg at den største tilpasningen vil være at vi som 
mennesker tilpasser oss ideen om at vi faktisk endrer klimaet, 
og at vi kan påvirke fremtiden på mange måter. Så er jeg blitt 
mer og mer interessert i hvordan vi som mennesker håndterer 
endringer på alle nivåer – personlig, som grupper, som kultu-
rer og i større systemer. Det handler ikke bare om kunnskap, 
men også om verdier og verdenssyn. Menneskers evne til å 
omfavne nye og bredere perspektiver vil være avgjørende for 
hvordan vi håndterer klimautfordringen, og for hvilken frem-
tid vi går imøte. 
Karen O’Brien, Samfunnsgeograf

Foto: Frank Paul Silye
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men det er viktig å poengtere at klimaendringer og 
konsekvenser andre steder i verden også vil ha betyd-
ning for oss. I global skala blir antagelig kombinasjo-
nen av havnivåstigning og økt flomfare det som angår 
flest mennesker. 

I tett befolkede kystområder sør i Asia er forsterket 
monsunregn sammen med stor avsmelting fra isbreer og 
økende havnivå en stor utfordring. Utfordringene forster-
kes ved store elvemunninger der landet synker på grunn 
av menneskeskapte endringer av elvevannføringen. 

Et annet stort globalt problem er økt temperatur 
og tørkerisiko i områder der klimaet allerede ligger 
nær viktige terskelverdier for landbruksproduksjon. 
Foreløpig rammer dette områder i Afrika, men det vil 
etter hvert ramme områder på alle kontinenter. Hvis 
temperaturøkningen blir større enn et par grader, vil an-
tagelig mulighetene for matproduksjon på verdensbasis 
bli dårligere. Det kan bli katastrofalt i en verden der be-
folkningen på slutten av 2011 oversteg 7 milliarder og 
fortsatt er økende. Konsekvenser av klimaendringer for 
mennesker kan føre til folkeforflytninger og migrasjon, 
men dette avhenger selvsagt av hvordan vi reduserer ri-
siko og tilpasser oss til endringer.

I Norge blir vi i stor grad forskånet fra de mest dra-
matiske og livstruende konsekvensene av klimaendrin-
gene. Kanskje vi til og med vil se noen positive konse-
kvenser, som for eksempel økt produksjon av enkelte 
landbruksprodukter eller økt vannkraftproduksjon i 
noen områder. Vi står likevel overfor endringer som 
krever tilpasning, om det er i den ene eller andre ret-
ningen. Det blir spesielt viktig at vi kan tilpasse oss et 
endret risikobilde når det gjelder for eksempel flom, 
skred og skadedyr. Og i lys av potensielle risikoer er 
det spesielt viktig at vi ikke blir for navlebeskuende. 
Norge er et lite, åpent land og en del av verden. Rent 
praktisk innebærer det at vi er avhengige av å utveksle 
varer og tjenester med andre land. Vi reiser mye, vi har 
slektninger over hele verden, vi investerer pensjons-
fond internasjonalt, og vi deltar i mange internasjonale 
handlinger. Det gjør at både finanskriser og matvare-
kriser merkes i Norge selv om vi blir mindre rammet 
enn mange andre. Når det gjelder menneskeskapte kli-
maendringer, er det dessuten et problem vi i Norge har 
vært med på å skape. I tillegg – eller kanskje først og 
fremst – nordmenn er en del av menneskeheten, og vi 
kan ikke melde oss ut.
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Kapittel 3: Hvordan skjer klimatilpasning?

Tilpasning er en endringsprosess. Daglige handlinger, 
adferd, teknologi, politikk, kultur, verdier, sosiale og po-
litiske systemer og samfunnsmessige strukturer som leg-
ger føringer for hvordan vi forholder oss til været, juste-
res over tid. Tilpasning foregår på mange arenaer, utføres 
av alt fra individer til myndigheter og bedrifter, og er ikke 
alltid bevisst eller synlig. Tilpasning kan være noe veldig 
konkret og nært, noe hver og en av oss egentlig holder på 
med hver dag – samtidig er det mangfoldig, og kan ikke 
enkelt skilles fra samfunnsendringer som helhet. 

Tilpasning er faktisk et samspill mellom mange 
endringsprosesser samtidig. Siden klimaet også hele 
tiden endrer seg, er tilpasning ikke en enkelthandling 
som er «utført en gang for alle», men en kontinuer-
lig prosess. Og det er ingen som bare forholder seg 
til klima og ingenting annet. Klimaet er en av mange 
faktorer vi forholder oss til hele tiden, og klimatilpas-
ning består av en rekke beslutninger og overveielser 
for å takle flere samfunnsmessige og miljømessige 
endringer samtidig. Slik får vi «hverdagen til å gå 
opp» samtidig som vi søker å sikre inntekt, velferd, 
sosial og fysisk trygghet og andre samfunnsmål. I 
dette kapittelet beskriver vi hvordan tilpasning skjer 
på forskjellige arenaer, og hvordan samspillet mellom 
disse arter seg. 

I stadig økende grad tar forskere utgangspunkt i lo-
kal klimatilpasning fordi det først og fremst er på lokalt 
nivå at klimaendringene merkes. Men det er ikke nød-
vendigvis klimaendringene som står for den største 
utfordringen lokalt. Det vi ser, er at klimaendringer på 
mange måter forsterker samfunnsutfordringene lokalt. 
Vi kan derfor ikke snakke om tilpasning til klimaend-
ringer isolert fra andre hendelser og endringer i miljø 
og samfunn. Disse «andre» endringene, om det er årets 
jordbruksoppgjør, endringer i forsikringsordninger, end-
ringer i kommunale overføringer, valutasvingninger eller 
sviktende eksportmarkeder, har sin opprinnelse langt fra 
lokalsamfunnene. Dette er utfordringer som møter selv 
den minste kommunen i Norge, og disse – sammen med 
utfordrende klima og vær – er med på å sette klimatil-
pasning på dagsorden. Som vi skal se i dette kapittelet, 
er disse samfunns- og naturendringene igjen vesentlige 
for lokal tilpasningskapasitet. Lokale konsekvenser av 
klimaendringer og tilpasningen til disse konsekvensene 
må derfor ses på i en større sammenheng. 

Formelle prosesser 

Lokaltilpasning skjer som et samspill mellom formelle og 
uformelle prosesser. Formell tilpasning er helt avhengig 
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ke deler av Norge, samtidig som det er noen utfordrin-
ger mange står overfor. Et eksempel er havnivåstigning. 
Store deler av Norges relativt tett befolkede kystlinje vil 
oppleve havnivåstigning de neste tiårene. Selv om mange 
kommuner står overfor et nokså likt risikobilde, så fin-
nes det ingen nasjonal myndighet som har ansvaret for 
havnivåstigning, og som kan gi råd om hvordan dette 
skal tas med i planleggingen. Mange europeiske land har 
omfattende tilpasningsstrategier, og det er ventet at også 

av uformelle prosesser som relasjoner folk imellom og 
lokalkunnskap for å lykkes. Formell tilpasning skjer ofte 
gjennom endringer i regler og prosedyrer som risiko- og 
sårbarhetsanalyser, klimaplaner og planleggingsproses-
ser på kommunenivå, i tillegg til nasjonale forskrifter 
som Plan- og Bygningsloven og institusjonelle endrin-
ger. I Norge har vi foreløpig ingen statlige retningslinjer 
for tilpasningsarbeidet og hva lokalsamfunnet må eller 
kan gjøre. Klimaendringene vil slå svært ulikt ut for uli-

Flomkatastrofe på Østlandet i 1995. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB / Scanpix
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Kanskje et spesielt godt eksempel på slik proaktiv 
tilpasning fant sted i Stavanger i 2008 da det ble bestemt 
at kulturhuset skulle flyttes høyere opp fra strandkanten 
fordi kommuneansatte vurderte trusselen fra fremti-
dig havnivåstigning som høy. Noe lignende skjedde i 
Vestvågøy da et næringsbygg ble bestemt flyttet. I disse 
tilfellene ble det gjort endringer fordi folk (ildsjeler) i 
kommunene fulgte med på diskusjonene rundt fremti-
dig havnivåstigning. Ildsjelene var derfor viktige for å få 
til endringer i vedtatte planer og større prosjekter.

Lebesby kommune i Finnmark. Foto: Grete K. Hovelsrud

Uformelle prosesser

Tilpasning innebærer mye mer enn bare formelle proses-
ser og regler. Hvordan vi håndterer været avhenger i stor 
grad av våre daglige avgjørelser, bevisste og ubevisste, og 
av den kunnskapen vi besitter. Stedsspesifikk og detaljert 
kunnskap om hva som er viktig lokalt, om hvordan de 
ulike værforholdene slår ut lokalt og om hvordan lokal-
befolkningen har respondert før, har vist seg spesielt vik-
tig for klimatilpasning. Selv om lokalkunnskap er en av 

Norge vil følge etter. Det vi ser i Norge, er at det er store 
variasjoner i hvor langt ulike kommuner, lokalsamfunn, 
individer, bedrifter og organisasjoner har kommet med 
tilpasningsarbeidet, og mye kan nok tilskrives manglen-
de statlige føringer. Enkelte kommuner har ikke et klima-
fokus i det hele tatt, mens andre kommuner har kommet 
ganske langt i å utvikle strategier og konkrete tiltak. Ofte 
dreier dette seg om såkalt reaktiv klimatilpasning, det vil 
si noe som blir gjort som følge av konkrete hendelser, 
som for eksempel flom. Én type tiltak er å redusere den 
direkte konsekvensen av flommen, som å bygge flom-
vern. En annen type tiltak er å redusere utsattheten for 
flom, for eksempel gjennom å endre arealplaner, mens en 
tredje type tiltak er å redusere sårbarheten, for eksempel 
gjennom holdningskampanjer hvor folk flest informeres 
om beredskap. 

Hvordan tilpasser vi oss så hendelser som vi ikke 
har opplevd frem til nå, eller som vi ikke husker? La oss 
ta eksempelet med flom igjen. Ingen husker 100-års-
flommen, og vi har heller ikke mye erfaring med flom 
vinterstid. Slike flommer er en del av det risikobildet 
som flere kommuner vil stå overfor i et endret klima, 
og vi har ingen «nylige hendelser» med påfølgende 
oppmerksomhet fra media og befolkingen å støtte oss 
til. Flere og flere blir derfor opptatt av hva vi kan gjøre i 
dag for å tilpasse oss fremtidens klima, det vi kan kalle 
en proaktiv tilnærming. Dette blir da på mange måter 
en tilpasning som er basert på kunnskap om fremti-
den kombinert med erfaringer fra fortiden og «manns 
minne». I flere av de kommunene vi har studert, blant 
annet i PLAN-prosjektet, ser vi at innbyggerne og po-
litikerne foretar proaktive grep enten gjennom dialog 
med forskere eller fordi det finnes ildsjeler i kommu-
nene som engasjerer seg. 
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er det å bygge hus som er godt tilpasset lokale klima-
forhold avhengig av snekkerens lokalkunnskap, av 
hvor arealplanleggerne godkjenner at husene bygges, 
og av hvorvidt værforhold er tatt med i beregningene. 
Byggebransjen endres derimot i økende grad mot stor-
produksjon og sentralisering av produksjon, der det 
er liten plass – formelt eller uformelt – for snekkerens 
lokalkunnskap og klimahensyn. Denne utviklingen 
forsterkes av endringer i Plan- og Bygningsloven, som 
øker kravet til dokumentasjon og administrasjon og 
gjør det vanskeligere for små, lokale firmaer å opere-
re. I stedet setter vi vår lit til at offentlige forskrifter, 
kommunale planleggere og husprodusenter bygger 
robuste hus uansett. Selv om husprodusentene gene-
relt søker å øke kvaliteten på bygg, fører en økende 
standardisering av byggemetoder til at viktig lokal-
kunnskap over tid går tapt, noe som i neste omgang vil 
kunne redusere lokal tilpasningskapasitet. 

de viktigste forutsetningene for klimatilpasning, tas den 
ofte for gitt. Slik kunnskap er sårbar nettopp fordi det 
ikke er en selvfølge at den opprettholdes når den settes 
under press, for eksempel fra strukturendringer som den 
dramatiske nedgangen i antall jordbrukere i Norge. Det 
at det blir stadig færre og større gårder, gjør at en jord-
bruker får færre og færre å samarbeide med når naboene 
går over i andre yrker eller til og med flytter bort. Både 
sosialt og faglig blir det langt mer ensomt å være gård-
bruker. Med mindre man finner nye måter å opprett-
holde sosiale relasjoner på og mer formelle nettverk der 
kunnskap aktivt kan utveksles, kan lokalkunnskap og lo-
kal tilpasningskapasitet lett svekkes. Dette er temaer som 
sjelden dominerer i myndighetenes klimastrategier. 

Denne motsetningen mellom hvordan formelle kli-
matilpasningstiltak er utviklet og hvordan klimatilpas-
ning faktisk finner sted, gjelder for de fleste samfunns-
områder og sektorer. I bygningssektoren, for eksempel, 

Hvem er ildsjelene, og hvor finner vi dem?

En ildsjel er en person som er 
fylt av iver og begeistring, og 
som har en stor indre driv-
kraft. En ildsjel finner moti-
vasjon i noe annet og større 
enn seg selv. Ildsjeler er ikke 
av en spesiell bakgrunn, kjønn 
eller alder. De er blant oss 
alle, og vi finner dem overalt 
– på idrettsarenaen, i teater-
verdenen, i organi sasjons-
livet, i kommune sektoren og 
i lokal samfunnet. Idlsjeler er 

ofte med på å sette i gang ting og bidrar til å tenne gnisten og 
entusiasmen hos andre. 

Vi ser at mye av klimatilpasningsarbeidet i kommuner, lo-
kalsamfunn, sektorer og i organisasjoner drives av ildsjeler. I 
mange tilfeller er det disse menneskene som får temaet på dags-
orden. De er genuint interesserte i klimaendringer og klimatil-
pasning og søker gjerne ny informasjon om temaet. Mange er 
bevisste på sin rolle som pådrivere og drives av en brennende 
interesse for å bidra positivt med sin kunnskap og engasjement. 

Det at det finnes så mange ildsjeler som spiller en viktig rolle 
for lokal klimatilpasning, gjenspeiler også en manglende na-
sjonal interesse eller vilje til å ta klimaendringene på alvor. Det 
finnes per i dag ingen nasjonale retningslinjer for klimatilpas-
ning og heller ingen ordninger som øker økonomisk eller men-
neskelig kapasitet i kommunene. Vi trenger ildsjeler!

Tom Eirik Ness, miljøvernråd-
giver i Hammerfest kommune. 
Foto: Grete K. Hovelsrud
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få dette til. Det er de tverrgående tilpasningstiltakene 
som vil være de mest vellykkede. Men dette er krevende 
fordi hver sektor tilhører sitt eget departement, direk-
torat og forvaltningsnivå. Det er derfor en strukturell 
endring som må til når vi snakker om klimatilpasning, 
og utvalget konkluderte med at vi øker sårbarheten for 
klimaendringer hvis vi vurderer sektorene hver for seg.

Vår forskning viser at folk også tilpasser seg på tvers 
av sektorer og næringer fordi mange er engasjert i flere 
yrker og næringer samtidig, og fordi man også har andre 
mål enn de rent produksjonsmessige – slik som sosial 
trygghet, at ting ligger til rette for familien og kulturell 
identitet. Noen eksempler fra fiskeri- og jordbrukssek-
torene illustrerer at det kan være en stor utfordring å 
tilpasse seg «alt».

Klimaendringer og fiskeri viser et komplisert bilde: 
Økt havtemperatur, som fører til endringer i utbredelse 
og artssammensetning av fisk, har blitt påpekt av en 
rekke kystfiskere i Nord-Norge som både en utfordring 
og en mulighet. Klimaendringer som fører til varmere 
hav, kan også føre til at nye fiskearter kommer nordover 
langs kysten vår, eller at de bestandene det fiskes på nå, 
blir større. Dette kan igjen føre til økt fiske av disse ar-
tene, men her mangler vi nok kunnskap om hvordan kli-
maendringene vil slå ut for de enkelte bestandene og for 
økosystemet i sin helhet. Storm, ekstreme værhendelser 
og polare lavtrykk opptar også kystfiskere i Finnmark, 
spesielt med tanke på sikkerheten til havs, ufrivillig 
landligge og ødeleggelse av fiskebruk. Storm begrenser 
antall dager på havet, og stengte veier får konsekvenser 
for frakt av fersk fisk til markedet, noe som igjen påvir-
ker økonomien til fiskerne. 

I noen tilfeller er det imidlertid slik at lokalkunn-
skap ikke er tilstrekkelig for å gjøre tilpasningstiltak. 
La oss fortsatt bruke byggsektoren som eksempel. Vi 
ser over hele landet at vi bygger på nye steder, og nye 
byggeskikker har tatt over. Det er i det moderne Norge 
viktig med utsikt, og vi bygger derfor på andre og ofte 
mer utsatte steder enn våre forfedre. Dette er med på å 
sette lokalkunnskapen på prøve fordi man ikke har til-
strekkelig erfaring verken med de nye lokalitetene eller 
klimarisikoen i disse områdene. At man nå i større grad 
bygger i vindutsatte områder nært strandkanten, og er 
således mer utsatt for kraftig vind og røft og høyt hav, er 
et eksempel på hvordan lokalkunnskap kan utfordres. 

Sektorvis tilpasning 

Ofte tenker vi på klimatilpasning som noe myndighe-
tene skal gjøre eller gi oss råd om, og at dette er noe som 
må takles av de ulike sektorene. Dette er kanskje ikke 
tilfeldig siden mange tilpasningskartlegginger, studier 
og stortingsmeldinger ofte fokuserer nettopp på sekto-
rer, som for eksempel veg- og bygningssektorene, eller 
fiskeri- og jordbruksektorene. Dette ble fanget opp i 
arbeidet med en offentlig utredning fra 2010 om klima-
tilpasning i Norge. Mandatet fra regjeringen gikk ut på 
å fokusere på blant annet sektorutfordringer, men un-
derveis i arbeidet kom det klart frem at dette ikke er til-
strekkelig fokus. Det er klart at hver sektor har sine spe-
sielle utfordringer knyttet til klimatilpasning, men det 
er gjensidig avhengighet og samspill mellom de ulike 
sektorene som må vektlegges. For eksempel så kreves 
det at arealplanleggere i kommunene sikrer innbygger-
ne sine mot skred og flomfare, men de må samarbeide 
med andre sektorer som NVE og veidirektoratet for å 
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tilpasning. Historisk sett er fiskerbonden et godt ek-
sempel på tilpasning i mange norske bygder, fordi kom-
binasjonen av fiske og jordbruk ga fleksibilitet når det 
gjaldt å utnytte ressursene. Men dette er en utdøende 
livsform på grunn av endringer i de institusjonelle for-
holdene (skattesystemet) og ressursforvaltningen (flyt-
ting av fiskemottak). 

Klimaendringer på jordbrukets vektskål: Sommeren 
2011 var spesielt våt. Jorder ble våte og gjennomtrukne, 
og det var bare korte perioder med oppholdsvær der 
jorder og avling kunne tørke opp nok til at man kunne 
få høstet inn. Jordbrukere vet godt at været varierer 
fra år til år, fra sesong til sesong og fra dag til dag. Med 

Men for å forstå hvordan slike endringer kan få 
konsekvenser for samfunnet må vi også vurdere fiske-
riforvaltning, for eksempel kvoter og fartøystørrelse, 
forsikringsordninger og rekruttering lokalt. For å ut-
nytte makrellen som kommer nordover, må den lokale 
kystfiskeflåten i Nord-Norge også ha makrellkvoter, 
noe den ikke har i dag. Ved å koble vær og vind med 
forskningsordninger, kvoteordninger og reguleringer 
og lokal kunnskap om forholdene til havs som ikke 
nødvendigvis er tilstrekkelig under nye værforhold, 
får vi et bedre bilde av hvordan klimaendringer henger 
nært sammen med andre endringer. En kombinasjon 
av for eksempel varmere hav, mer ekstremvær og fiske 
lenger ute til havs med mindre båter øker behovet for 

Strandkanten boligfelt – utvikling av strandområdet i Tromsø. Arkitekter: 70° N. Foto: Bjørn Jørgensen / NN / Samfoto
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landbruket, inn på hvordan en forholder seg til været på 
kort sikt og klima på lengre sikt. 

Men sektorvis tilpasning innebærer også et sam-
spill mellom formelle tiltak fra bransje eller myndig-
heter (for eksempel regler og retningslinjer) og den 
enkelte yrkesutøvers beslutninger. Det er forskjell på 
hvordan den enkelte næringsutøver tilpasser seg, og 

kløkt og erfaring legger de opp daglige aktiviteter slik at 
de får pløyd, sådd, slått og høstet inn til tross for, eller 
i takt med, slike variasjoner. Det er sjelden helt krise, 
selv om det ble produsert litt mindre melk i 2011 (noe 
som bidro til kortvarig mangel på smør). Til tross for 
heftige sesongvariasjoner, slik som lange vintre enkelte 
steder og store variasjoner fra år til år – der en altfor tørr 
sommer etterfølges av en altfor våt sommer – opprett-
holdes produksjonen, og vi klarer oss mer eller mindre 
bra på grunn av tilpasning til klimavariasjoner og end-
ringer over kortere og lengre tid. De viktigste tiltakene 
er gårdbrukerens egne tilpasninger. Likevel er slike til-
pasninger ofte helt usynlige. Det er fordi de består av 
de daglige beslutninger vi tar om smått og stort. Disse 
beslutningene er myntet på å få hverdagen til å gå opp, 
men former også langsiktig endringer, noen ganger 
ubevisst, noen ganger mer eller mindre bevisst. Vi tar 
beslutninger basert på personlige erfaringer og evner – i 
mye mindre grad er det skolekunnskap eller såkalt for-
mell kunnskap og planlegging. 

Primærnæringene, som fiskeri, landbruk og rein-
drift, er eksempler på sektorer som må foreta tilpas-
ningsavgjørelser i et større bilde. Disse næringene er 
ofte stedbundne og avhengige av klimasensitive natur-
ressurser og må derfor tilpasse seg til flere faktorer sam-
tidig, altså både klimaendringer (tørke, varmere hav, 
ising av beiter) og endringer i rammebetingelsene og 
samfunnet for øvrig. I det daglige tar folk tilpasningsbe-
slutninger på tvers av sektorer. En gårdbruker har gjerne 
en binæring i tillegg til jordbruket, og utdanning, bofor-
hold og sosial trygghet er en like viktig del av hverdagen 
som jordbruksproduksjonen i seg selv. Derfor spiller 
befolkningsendringer, som utflytting samt endring i 
jordbrukspolitikk og tap av lokalt fagmiljø innenfor 

Fiskere i Lofoten. Foto: Jennifer West
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Samarbeid er viktig

Forskning viser at samarbeid er svært viktig for å gjennom-
føre klimatilpasning. Innenfor jordbruket har samarbeid både 
bøndene i mellom, men også samarbeid med andre i nærin-
gen, ført til en fleksibel drift. I forbin-
delse med regnfulle somre fortalte flere 
gårdbrukere som ble intervjuet i forbin-
delse med en studie i Øystre Slidre, at 
det var viktig å følge med været og være 
snar med å komme seg ut på åkeren og 
høste så snart været tillot det. Gikk man 
glipp av en kort periode med oppholds-
vær, kunne det ta flere uker til neste 
mulighet, og i mellomtiden ville fôret 
bli grovt, lite smakfullt og næringsfattig. 
Å reagere raskt på værforhold krevde 
selvsagt lengre planlegging, for man 
skal både ha arbeidskraft og det nødvendige utstyret tilgjen-
gelig. Enkelte hadde som valgt strategi å jobbe 100 prosent på 
gården uten bi-inntekt slik at det var lett å gjøre gårdsaktivi-
tetene som innhøsting til rett tid. De hadde også ofte bygget 
opp godt samarbeid med naboer slik at de delte utstyr eller 
kunne låne utstyr av hverandre (som slåmaskin) og eventuelt 
hjelpe hverandre når det var nødvendig. Andre gårdbrukere 
hadde valgt å jobbe mye utenfor gården (i andre yrker) og 
heller kjøpe mer utstyr selv og leie inn hjelp og maskineri til 
innhøsting. Det krevde også godt samarbeid og gode relasjo-
ner slik at innleid hjelp kunne stille på kort varsel. Gjennom 
samarbeidsrelasjoner og lang erfaring (mange gårder hadde 
vært i familien i generasjoner) hadde gårdbrukerne bygget 
opp nødvendig kunnskap for å vite når og hvor de skal så, 
hvilke arter som egner seg og når det lønner seg å gjøre hva. 
Slik kunnskap utvikler seg over tid gjennom råd og kunnskap 
fra organisasjoner som Bondelaget og produsentorganisasjo-
nene, fra forskningsstasjoner og leverandører av utstyr samt 
gjennom nye impulser fra innflyttere og egen prøving og 

feiling. Retningslinjer, tilskuddsordninger og regler påvirker 
også når dyr slippes på beite, hvordan de fores, hvordan gres-
set blir slått etc. Lokalkunnskap og klimatilpasning formes 
dermed både av enkeltpersoner, i relasjon med andre og av 
formelle institusjoner og offentlig politikk.  

I landbruket er andelslandbruket et 
godt eksempel på en ny samarbeids-
måte mellom bønder og forbruker. 
Andelslandbruk er en driftsform der 
omsetning og dialog foregår direkte 
mellom gård og forbruker. Ordningen 
gir begge parter fordeler og bidrar 
til et mer bærekraftig landbruk. Ikke 
minst fordi maten blir mer kortreist. 
Det unike med andelslandbruk er at 
forbrukerne kjøper andeler av gårdens 
produksjon, for eksempel for ett år av 
gangen, og deler derved risikoen for 

variasjoner i avlingene. Andelsprisen betales i starten av året, 
og på den måten er gården sikret kunder uavhengig av om 
det blir en god eller dårlig sesong. Dette skaper en sikrere 
inntektskilde, forutsigbarhet og ro for en gård som ikke dri-
ver i stor skala. Denne samarbeidsformen gir også bonden 
mulighet til å bli kjent med menneskene som spiser maten 
han eller hun dyrker, et viktig moment i et yrke som ellers 
kan være ensomt. Forbrukeren får, i tillegg til sin andel av 
produksjonen, også en mulighet til å delta i planlegging av 
gårdsdriften og bli kjent med gården og det som dyrkes. Det 
skaper en større forståelse for hvordan maten vår produse-
res og en verdsettelse av gode råvarer. Denne måten å drive 
landbruk på startet opp i Japan og har siden spredt seg til 
mange land, blant annet USA, hvor det finnes flere tusen 
andelslandbruk. I Norge finner vi foreløpig tre andelsland-
bruk: Øverland Andelslandbruk i Bærum, rett utenfor Oslo, 
Omang Søndre i Løten og Århus Andelsgård. Flere andre er 
i emning og nylig har OIKOS – Økologisk Norge – gått inn 
for å bidra til at det blir flere andelslandbruk i Norge.

Øverland Andelsbruk. Foto: Veronica Samycia
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ler har en høy gjennomsnittsalder. Disse utfordringene 
står i første rekke, men når de kobles mot klimaendrin-
ger blir en allerede vanskelig situasjon kanskje enda van-
skeligere. Konsekvenser av klimaendringer må dermed 
ses i sammenheng med samfunnsendringer generelt. 

I noen tilfeller vil klimaendringer få direkte følger 
for lokalsamfunn men hvordan disse da blir sårbare 
overfor endringene henger sammen med kapasiteten til 
å håndtere situasjonen og til å tilpasse seg. Vi kan igjen 
bruke kystfiskeriene som en illustrasjon på hvordan kli-
maendringer og samfunnsendringer henger sammen. 
For en kystfisker er det mange ting som påvirker mu-
lighetene for å ha et levebrød, blant annet kvoter, pris, 
kostnader knyttet til drivstoff og fiskebruk, lokalisering 
av fiskemottak, forvaltning og regulering og skatter og 
avgifter. Kvotesystemet gjør det vanskelig å rekruttere 
fiskere, og mange eldre fiskere snakker om at forhol-
dene på havet har endret seg såpass at deres lokalkunn-
skap ikke lenger er så relevant som før. Når fisken flyt-
ter seg lengre til havs som følge av endret havtempe-
ratur får dette følger for en kystfisker som fisker fra en 
liten sjark – gjerne alene. Det vil utgjøre en stor risiko 
hvis denne fiskeren må dra langt til havs. I Lofoten ser 
vi at det tradisjonelle skreifiske har flyttet seg nordover 
som en følge av varmere hav, og som fiskerne der sier 
«vi kan følge torsken men vi kan ikke ta fiskemotta-
kene med oss». Gjennom årtier har de som driver fis-
kemottakene og fiskerne utviklet sterke relasjoner, og 
det er ikke så enkelt å skulle levere fisk til andre mot-
tak. Fiskemottakene tilpasser seg ved å lage avtaler med 
hjemmeflåten om levering av fisk, eller skaper allianser 
med produsenter lenger nord. I tillegg legger kommu-
nene infrastruktur til rette for at fisken kan fraktes med 
trailer til fiskemottakene i stedet for med båt. 

hvordan sektoren gjør det. Det er ulike hensyn å ta og 
ulike samfunnsforhold som påvirker tiltakene. Dersom 
man tar et «sammenfallende samfunnsfaktorer» – el-
ler flerfaktorperspektiv, hvor vi ser på hvordan flere 
faktorer sammen skaper utfordringer, er det likevel 
spesielt verdifullt å se på hvordan folk innenfor ulike 
sektorer tilpasser seg. Slike flerfaktorperspektiv finner 
vi for eksempel i byggesektoren, når det gjelder hvor 
og hvordan utbyggere velger å bygge. I et værutsatt om-
råde fortalte en entreprenør at det var viktig å lete etter 
de mest beskyttede områdene for å skape gode og lune 
uteplasser. En annen entreprenør var derimot opptatt 
av at nettopp det ville og stormende ekstremværet var 
en kvalitet som kunne selges. Ideen var å kunne tilby 
bygg med fantastisk utsikt og der man kunne kjenne at 
stormen ristet i bygningen. I begge tilfeller var det en 
flerfaktortilnærming, der klimatiske og markedsmes-
sige hensyn ble lagt til grunn for hvor og hvordan ut-
byggingen fant sted. 

Betydningen av samfunnsendringer

Rammene for hvordan vi tilpasser oss klima legges av 
øvrig samfunnsutvikling og øvrige samfunnsutfordrin-
ger. Det er ikke nødvendigvis slik at det er klimaend-
ringer som står for den største utfordringen i norske lo-
kalsamfunn og kommuner. En stor utfordring i enkelte 
lokalsamfunn er nedleggelse av arbeidsplasser, noe som 
fører til en reduksjon i kommunenes skatteinntekter 
som igjen får konsekvenser for tilbud til innbyggerne. 
Utflytting på grunn av manglende arbeidsplasser, ønske 
om høyere utdanning og ønske om deltagelse i et større 
samfunn er også et kjent problem i mange småsamfunn 
i Norge. Dette resulterer i at lokalsamfunn i mange tilfel-
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med på å undergrave planlagte klimatilpasninger. Et 
eksempel fra byggebransjen illustrerer dette godt. Den 
nye Plan og Bygningsloven har som mål at klimahensyn 
i større grad skal tas inn i byggebransjen og kommunene 
skal sikre at utbyggingen er trygg. Men samtidig fører ur-
banisering, økt press på bygging i sjønære områder samt 
sentralisering av byggebransjen og tap av lokalkunnskap 
til en risiko for mistilpasning – altså at vi blir mer sårbare 
overfor både dagens og fremtidens klima. 

Det er dette komplekse bildet tilpasning finner sted, 
der tilpasning er rettet inn mot endringer i klima, sam-
funnet og naturressursgrunnlaget. Tilpasningskapasitet 
er nært knyttet til samfunnsforhold, som for eksempel 
ressurser, kompetanse, politikk, interesser, og uformelle 
samarbeidsrelasjoner – inklusiv makt. Disse tette kob-
lingene mellom klimatilpasning og øvrige samfunnsfor-
hold kan også være med på å påvirke utfallet av valgte 
strategier. I noen tilfeller kan samfunnsendringer være 

Kystfisker i Steigen, Nordland. Foto: Eva Bakkeslett
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Klimaforskeren forteller: Da jeg planla mitt første klimaen-
dringsprosjekt, var jeg overbevist om at det var nødvendig 
å starte med lokalsamfunnet for å få kunnskap om hva som 
var viktig lokalt og hvordan folk vurderte sin egen situasjon. 
Dette lærte jeg da jeg bodde på Øst-Grønland sammen med 
inuitter og studerte påvirkningene av den eu-
ropeiske selskinnsboikotten. Det var et mye 
mer komplisert og sammensatt bilde enn jeg 
først hadde trodd. Da jeg begynte å forske på 
klimaendringer, trodde jeg kanskje jeg ville 
finne en ganske tydelig sammenheng mellom 
global oppvarming og effekter på lokalsam-
funn. Men jeg ville gjerne finne ut om det 
stemte at folk i nordområdene var særdeles 
sårbare for klimaendringer. Jeg fant fort ut at 
dette også var et mye mer komplisert bilde 
enn først antatt. For det første så var det ikke 
klimaendringer som folk var mest opptatt av, 
men heller jobbmuligheter, skole, veier, syke-
husplasser og fraflytting. For det andre så var 
det tydelig at det var en stor forskjell på hva folk mener om 
vær og om klima, og at klimaendringer ikke får en gjenklang 
blant folk flest, men det gjør fokus på vær. For det tredje så var 
det ikke økende temperatur folk tenkte på i første rekke når vi 
snakket om været og klima. 

De var interessert i å vite om vindretningen ville endre 
seg, om temperaturer rundt «null» ville føre til snø, is el-

ler bare våte veier, om storm og stormflo, om ising på bei-
ter, på installasjoner til havs, på fiskebåter og på veier, polare 
lavtrykk, og om regnet kom så det passet med såing og inn-
høsting, eller om isen på elvene lå lenge nok så reinkalvene 
kunne komme over i flytteperioden. Det viste seg at meteo-

rologene som var med i forskningen, kunne 
si noe om mye av dette, og at de kunne kom-
me med ned skalerte klimafremskrivninger 
som folk kunne forholde seg til. Utviklingen 
av fremskrivinger av klima var en øvelse i 
antropologi i seg selv. Selv om vi alle var 
forskere, så snakket vi helt forskjellige språk, 
og det måtte mange diskusjoner til før vi var 
på samme banehalvdel. Det var derfor viktig 
at meteorologene også deltok når vi var på 
feltarbeid i lokalsamfunnene, at de var med 
på prosessen og så hva lokalbefolkningen 
trenger av klimakunnskap. Tverrfaglig sam-
arbeid og bruk av ulike typer kunnskap, både 
vitenskapelig, lokal og historisk er helt nød-

vendig for å forstå klimatilpasning. Jeg ser nå at jeg var på feil 
spor når jeg trodde det var en enkel årsak-virking-sammen-
heng mellom økt temperatur og klimatilpasning, men på rett 
spor når det gjaldt å forstå konsekvenser av klimaendringer 
lokalt, og at klimaendringer alltid må ses i sammenheng med 
endringer i samfunnet totalt. 
Grete K. Hovelsrud, antropolog

Foto: Mats Jensaas
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Flom i Bjerkreim, Rogaland. Foto: Einar Egeland
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til havs for å finne fisken, så bygger vi større båter. For 
hvert problem er det en praktisk løsning. Vi vet jo at vi 
i Norge er vant til å tilpasse oss store variasjoner i vær 
og vind, og vi ønsker og tror at disse strategiene vil være 
gode nok også i fremtiden. 

Da skulle vel tilpasning i grunnen være ganske enkelt? 
I alle fall i et land som Norge som har økonomiske res-
surser, teknologisk kapasitet, institusjonell legitimitet og 
tradisjon for å leve med store variasjoner. Men selv i disse 

Kapittel 4: Er vi sårbare?

Endringene som forventes i lokale værforhold og i 
økosystemer er komplekse og dyptgripende. Lenge har 
vi tenkt at om vi bare får nok kunnskap om klimaend-
ringene og effektene på økosystemer og samfunn vil vi 
kunne finne teknologiske og politiske løsninger på pro-
blemene. Når snøen forsvinner, lager vi kunstig snø. Når 
havet stiger, så kan vi stenge det ute. Når nye bygninger 
står i fare for å bli oversvømt, så hever vi dem. Er det 
fare for skred, så bygger vi skredsikring. Må vi lenger 

Foto: Cecilie Strauman
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tive følelser, som redsel eller engstelse, som virker som 
motivasjon for tilpasning fordi vi ved å fjerne oss fra en 
farlig situasjon reduserer følelsen av risiko. Selv om vi 
alle har evnen til å forstå risiko gjennom forsknings-
språk som algoritmer og statistikk, er følelsessystemet 
mye raskere og har mye sterkere påvirkningskraft på oss 
når vi opplever negative konsekvenser «på kroppen» 
opptil flere ganger over tid. Dette handler om klimatil-
pasning hvor vi gjør noe på grunn av fysiske konsekven-
ser som vi som enkeltpersoner kan føle på kroppen. 

Det er også i denne sammenheng vi oppfatter in-
formasjon fra myndigheter eller forskning som nyttig. 
Fordi tilpasning til klimaendringer har mye å gjøre med 
intuitive reaksjoner og tankeprosesser, er det derfor 
ofte slik at for at vi bevisst skal gjøre klimatilpasnings-
tiltak, så må våre egne fysiologiske, sosiale og økono-
miske grenser ha blitt overskredet. 

Dersom våre individuelle grenser for hva vi synes er 
trygt blir overskredet av klimaendringer, vil vi vurdere 

såkalte «enkle» tilfellene, hvor vi forstår konsekvense-
ne av klimaendringer og hvor vi har praktiske og gjen-
nomførbare løsninger, står vi likevel overfor utfordrin-
ger som påvirker tilpasning og tilpasningskapasiteten. 
I dette kapittelet ser vi nærmere på hvordan bevissthet 
om endring, sårbarhet og oppfattelse av risiko påvirker 
tilpasningskapasitet og tilpasning. Vi vil se at både ob-
jektive og subjektive faktorer spiller inn. Vi ser også på 
hvilken betydning verdisyn har for klimatilpasning.

Å føle det «på kroppen»!

Klimaendringene påvirker både de lange trendene i 
været – gjennomsnittsværet – og de ekstreme enkelt-
hendelsene. Det er gjennom enkelthendelser, som en 
ekstremt varm sommer eller en flom, at folk kjenner 
klimaet på kroppen. Og det er disse hendelsene som er 
med på å gjøre befolkningen mer oppmerksomme på 
endringer. De lange trendene er vanskelig å «se» uten 
å gå om værobservasjoner gjort over tid. Man kan spør-
re seg om klimaendringene må oppleves på kroppen 
før klimatilpasning skjer? I mange tilfeller er det nok 
slik at det er gjennom vær og enkelthendelser at folk 
får mer bevissthet rundt endring og variasjon, og det 
er når «ulykken er ute» at tilpasningene kommer på 
plass. Dette ser vi for eksempel i Nord-Norge der folk 
nå snakker om mer ekstremvær og ising og endret vind-
retning. Det er blant annet slike observasjoner som gjør 
at klimatilpasning kommer på dagsorden i kommuner 
og sektorer. Så selv om dette er en landsdel som er vant 
med store naturlige variasjoner i vær og klima, observe-
rer nå folk i Nord-Norge endringer de ikke er vant med.

Motivasjon er en viktig faktor når vi snakker om 
klimatilpasning. Først og fremst er det intuitive, nega-

Vinteren i Tromsø i 1997 var ekstrem med snørekord på 240 cm.  Det 
måtte måkes i etasjer. Foto: Ola Røe
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utelukkende av klimaendringer, men også av sosiale for-
hold. Det er ikke bare klimaet som er i endring. Parallelt 
og samtidig foregår det endring i samfunnet og kultur. 
Denne koblingen mellom samfunns- og klimautvikling 
kommer spesielt klart frem i tilpasningsdiskusjonen. 
For å forstå hvordan klimaendringene vil ramme et lo-
kalsamfunn så trenger man mer enn en klimamodell og 
oversikt over fysisk infrastruktur. Den sosiale sårbarhe-
ten som er påvirket av politiske, økonomiske, institusjo-
nelle og demografiske faktorer er avgjørende for å forstå 
konsekvensene av klimaendringer.

Grad av sårbarhet varierer over tid og fra individ til 
individ. Vi er alle sårbare for klimaendringene i vari-
erende grad, men ikke alle påvirkes likt. Noen bor på 
steder som er mer utsatte enn andre, men sårbarhet 
kan også endre seg over tid. I dag ser vi blant annet at 
som resultat av finanskrisen har mange blitt sårbare for 
klima ekstremer fordi de mangler arbeid, forsikring osv. 
En annen faktor som spiller inn på grad av sårbarhet 
er alder. Ved økende alder skjer en rekke fysiologiske 
endringer i kroppene våre som gjør at vi ikke lenger kan 
stå imot for eksempel ekstrem varme over særlig lang 
tid. Jo eldre vi blir, jo mindre i stand er kroppen til å re-
gulere kroppstemperaturen gjennom svetting. Dette er 
av betydning for oss fordi nordmenn ofte drar på ferie 
til sydligere strøk, og mange eldre oppholder seg store 
deler av året i disse områdene, inkludert noen av som-
mermånedene. Dette er i tillegg noe vi bør være opptatt 
av fordi vår befolkning er svært aldrende. De eldre er 
med andre ord en av de mest sårbare gruppene i vårt 
samfunn. Det er viktig å være bevisst økende sårbarhet 
ved høyere alder, og å ta klimautfordringer seriøst. 

Grad av sårbarhet kan også påvirkes av endringer i 
naturressursgrunnlaget. Mange lokalsamfunn i Norge 

vår egen evne til å unngå å bli skadet og kostnadene 
det vil medføre å utføre disse handlingene. Dersom 
den klimatiske trusselen er åpenbar, vil vi vurdere om 
noe kan gjøres for å redusere risikoen. Den objektive 
tilpasningsevnen, som beskriver hva vi som individer 
eller grupper kan gjøre basert på tilgang til ressurser, 
kan bare delvis forklare om tilpasningstiltak blir iverk-
satt. Våre egne vurderinger, forutsetninger og hva vi 
mener er mulig å tilpasse seg til, varierer. For eksem-
pel blir stormer, tørke og flom i noen tilfeller oppfattet 
som «Guds eller naturens vilje», som en forklaring på 
hvorfor man ikke bør foreta seg noe som helst. Fordi 
vi generelt føler vi har liten kontroll over klimaendrin-
gene, er det dessuten mer vanlig at vi undervurderer 
oss selv med tanke på hva vi kan gjøre for å tilpasse oss. 

Tanken på endring kan også få frem en rekke mot-
stridende følelser i oss mennesker: Endring kan bli sett 
som spennende og velkomment, eller endring kan opp-
fattes som vanskelig, skummelt, truende og trist. Når 
det gjelder klimaendringer kan kanskje det letteste være 
å bare overse fakta og late som om ingenting skjer, eller 
tenke at hvis vi takler dem etter hvert som de kommer, 
så går det bra. Eller vi kan være kreative og radikale og se 
klimaendring som en mulighet for mennesker til å skape 
et nytt forhold til hverandre og til naturen. Nytenkning 
rundt en såpass stor utfordring som klimaendringer kan 
også gi oss andre og kanskje klarere perspektiver på vår 
rolle som borgere av den globale verden.

Sårbarhet 

Sårbarheten overfor klimaendringer er bestemmende 
for hvor hardt klimaendringene vil slå og hvem som blir 
skadelidende. Graden av sårbarhet blir altså ikke bestemt 
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hav kan for eksempel øke tilgangen til ressurser og endre 
rettighetene til og bruk av ressursene. Dette skjer når isen 
i polhavet smelter og åpner for utvidet petroleumsaktivi-
tet, eller hvis torsken flytter seg nordover og østover og 
inn i russisk sone. Endringer i ressurstilgangen kan også 
få konsekvenser for menneskerettigheter, spesielt for den 
samiske befolkningen når ressursgrunnlaget endrer seg 
i reindriften eller laksefiske. Endringer i naturressurstil-
gangen påvirker også hvordan tradisjonskunnskapen kan 
brukes, spesielt når man opplever at kunnskapen ikke 
lenger har samme verdi som før. Dette får konsekvenser 
for trygghetsfølelsen og for relasjoner mellom mennes-
ker (se boks i kapittel 2). Endringer i ressursgrunnlaget 
fører i mange tilfeller igjen til fraflytting fra småsteder 
som nettopp er bygget opp rundt naturen som levevei. 
Fraflytting skjer for eksempel som følge av at fiskefored-
lingsfabrikken legges ned, eller fordi unge flytter ut for å 
få jobb. Dermed mister kommunen inntekter, noe som 
igjen går utover skole, eldreomsorg og helsetilbud. 

Vi ser av eksemplene over at sårbarhet oppstår som 
følge av komplekse sammenhenger mellom natur og 
samfunn. I tilpasningsarbeidet vil det være viktig å for-
stå disse sammenhengene for å besvare: Hvem er sår-
bare og hvorfor?

Er vi sårbare også i Norge? 

Men hvorfor blir vi her i Norge sårbare? Som nevnt tid-
ligere i boken, så viser vår forskning at klimaendringer 
henger sammen med en rekke samfunnsmessige 
prosesser som påvirker tilpasningskapasiteten vår og 
dermed sårbarheten. Økonomiske og teknologiske 
endringer er kanskje de mest synlige, men også befolk-
ningssammensetning, ressursforvaltning, arbeids plasser, 

er nært knyttet til naturressurser, både fornybare innen 
fiskeri, jord- og skogbruk, og ikke-fornybare innen pe-
troleumsaktivitet og gruvedrift. Klimaendringer kan gi 
mange nye og ulike utfordringer som krever tilpasning 
både i lokalsamfunnet og på nasjonalt plan. Et varmere 

Tørrfisk i Lofoten. Foto: Grete K. Hovelsrud
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Sårbarhet har ikke bare denne objektive dimen-
sjonen, den har også en viktig – og i mange tilfeller en 
svært avgjørende – subjektiv dimensjon, altså hvordan 
vi oppfatter oss selv, ofte uavhengig av sannsynligheter, 
prognoser og forespeilede konsekvenser. I Norge ser 
vi på oss selv som robuste og ikke som sårbare. Det er 
de andre – de fattige, de syke, de som bor i land med 
tørke eller på Stillehavsøyer som synker i havet – som 
er sårbare. Siden vi ikke «føler» oss sårbare, så tenker 
vi naturlig nok heller ikke på at vi trenger å gjøre noe for 
å redusere en ikke eksisterende sårbarhet. Når vi skal 
vurdere en klimatisk «trussel», som en hetebølge mens 

identitet og tilhørighet er sentrale. Gjennom å være en 
del av det globale samfunnet vil en finanskrise for eksem-
pel bety mindre ressurser og mer usikkerhet om fremti-
den, også i Norge. Ny teknologi som mobil kommunika-
sjon, smarttelefoner og GPS gir oss en følelse av å være 
tryggere, men det at vi blir helt avhengige av teknologi, 
øker også sårbarheten, som når strømmen og mobildek-
ningen blir borte. Dette så vi tydelig under stormene 
Cato og Dagmar i julen 2011. Da var flere bygder og tett-
steder helt isolerte i opp til en uke, uten verken telefoni 
eller veiforbindelse. Infrastruktur som kraftlinjer og mo-
bilnett er sårbare for vær og vind. 

«Every cloud has a silver lining» Fotocollage: Eva Bakkeslett
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folk sårbare spesielt overfor ekstreme hendelser, som 
ekstrem varme. Dette vil være en reell risiko for eldre 
mennesker som reiser til varmere strøk. Undersøkelser 
blant eldre nordmenn i Spania viser noe interessant i 
denne sammenheng, nemlig at de ikke ser på seg selv 
som verken gamle eller sårbare overfor hetebølger. 
I tilfeller med ekstreme temperaturer, og på tross av 
varsler om at eldre må ta sine forholdsregler, vil denne 
gruppen i mange tilfeller ikke følge rådene som gis. En 
forsterkende faktor kan også være språkproblemer og 
manglende sosiale nettverk. 

For å forstå tilpasning er det derfor viktig å vite 
hvem som er mest utsatt, og hvorfor. Sårbarheten vår 
kan påvirkes av for eksempel alder, sykdom, tilgang til 
helsetilbud eller hvor vi bor. Dette gjelder faktisk ikke 
bare mennesker i fattige land langt borte fra Norge, men 
også oss selv om enn i varierende grad. Til tross for at 
vi bor i et rikt land på et sted hvor klimaendringer (for 
noen) kan virke uproblematisk, vil slike endringer som 
sagt også få alvorlige negative konsekvenser.

Dyptgripende konsekvenser?  
Det handler om verdier

Men selv om vi vet med ganske stor sikkerhet at klimaet 
er i endring, følger ikke offentlig politikk eller teknologi- 
og adferdsendringer automatisk etter. Dette henger i 
stor grad sammen med at måten vi lever på i dag – med 
tanke på fritid, bosetningsmønster, sosiale relasjoner 
og trygghet, kulturell identitet, konsumvekst, politiske 
strukturer og maktforhold, nærhet til naturressurser og 
våre spesifikke økonomiske sektorer – er nært knyttet 
opp til selve årsakene til og konsekvensene av klima-
endringer. Dermed blir tiltak for utslippsreduksjoner 

vi er på ferie i Syden, eller flom ved mye nedbør, vil vår 
reaksjon være basert på oppfatningen av trusselens al-
vorlighetsgrad og sannsynligheten for at den vil påvirke 
oss. Vår norske kultur er også tuftet på en god porsjon 
selvstendighet og robusthet, og når vi da i tillegg sitter 
på den grønne gren, med flere sølvskjeer i hver hånd, 
er det forståelig at vi fremstår som usårbare når vi sam-
menligner oss med folk i andre land.

Vi nordmenn tenker ikke på sårbarhet på samme 
måte som forskere gjør og vi har vanskelig for å forstå 
at vi kan være mer sårbare nå enn tidligere, spesielt 
dersom vi aldri har merket konsekvenser av klimaend-
ringer på kroppen. Samtidig er det også noen andre 
elementer som er avgjørende for sårbarheten. Som 
nevnt tidligere, så kan høy alder være med på å gjøre 

Våre Valg

Både reduksjon av utslipp og av samfunnets sårbarhet betyr 
grunnleggende samfunnsendringer. Hvor store endringene 
blir, avhenger av våre valg, som igjen bestemmer vår sår-
barhet på lang sikt. I tillegg til selve klimaendringene ska-
pes samfunnets sårbarhet av en mengde samfunnsfaktorer. 
Faktisk gjør endringer i bosetningsmønster, befolknings-
sammensetning, teknologi og levevaner at vi kanskje er 
mer sårbare nå enn vi var før overfor klimavariasjoner. Da 
blir det ekstra ille om det kommer klimaendringer på top-
pen. Samfunnets utviklingsmodeller som vurderer hvordan 
samfunnet vil være i fremtiden ser på både hvor sårbare vi 
blir på grunn av samfunnsmessige faktorer, og hvor store 
utslippene blir. Derfor er utslipp og tilpasning nært knyttet 
sammen, og flere og flere snakker om hvordan vi kan nå et 
klimavennlig, bærekraftig og robust samfunn. Er det mulig 
i en verden med temperaturøkning på 2 °C, 4 °C eller 8 °C?
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mønsteret vårt drastisk hvis vi skal klare å redusere 
utslippene. Det kan bety færre jobbreiser, mer bruk av 
videokonferanser og internettmøter, mer bruk av lokal-
produsert mat og lavere energibruk. Enten det gjelder 
tilpasning til klimaendringer eller effektene av utslipps-
reduserende tiltak, så er det vårt bevisste forhold til 
endringer det dreier seg om. 

Stedstilhørighet, identitet og kultur er utslagsgivende 
for tilpasning lokalt. Vi identifiserer oss med stedet hvor 
vi har røtter og hører hjemme. Det er derfor ikke nød-
vendigvis en god klimatilpasning å flytte folk til byer el-
ler større tettsteder. Våre røtter, tilhørighet og identitet er 

og klimatilpasning noe som i mange tilfeller griper inn i 
mange aspekter ved vår hverdag. 

Når klimaet endrer seg, får det konsekvenser for 
premissene for både de målbare og de mer personlige 
aktivitetene. Og dette påvirker igjen det som er viktig 
for oss – våre verdier. Hva betyr det dersom du ikke 
kan gå på ski om vinteren lenger? Dersom du må flytte 
fordi det ikke blir trygt å bo der familien har bodd i 
generasjoner? Dersom ditt sosiale nettverk brytes fordi 
den jobben du har, ikke kan opprettholdes? I tillegg 
kommer utfordringene knyttet til redusering av klima-
gassutslipp. Vi kan bli nødt til å legge om forbruks-

Omstilling Sagene lager grønnsaksbed i byen. Foto: Camilla Skjerve-Nielssen
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som er med på å øke klimautslippene, samtidig som vi 
vil være flinke verdensborgere og redusere de samme 
utslippene. Dette kan være uforenlig og da er det fris-
tende å si som Ole Brumm – «ja takk, begge deler». 
Men saken er den at klimaendringene påvirker alle disse 
verdiene enten det er på en direkte eller indirekte måte. 

Det er dermed veldig komplekse forhold vi snak-
ker om når vi skal beskrive hvordan klimaendringene 
vil påvirke våre liv, og hvilke dyptgående konsekvenser 
vi står overfor. Klisjeen om at alt henger sammen med 
alt blir her en realitet. Vi må tilpasse oss økonomiske 
endringer, samfunnsendringer, kulturendringer og ikke 
minst endringer i teknologi som påvirker hverdagen vår. 
Slike endringer har igjen dyptgripende konsekvenser 
som går utover det rent materielle eller liv og helse. Det 
handler også om etiske spørsmål. Enhver samfunns-
endring påvirker andre mennesker og områder. Det vil 
si at både våre utslipp og klimaendringer, og eventuelt 
måten vi endrer samfunnet eller politikk på, kan få både 
negative og positive konsekvenser for andre. Ved å være 
bevisste på dette og ved å reflektere over betydningen 
av våre handlinger over tid, kan vi lettere plassere oss 
selv i et større bilde. Dette gjør noe med verdiene våre 
og hvordan vi ser på forholdet mellom mennesker og 
natur. Mange vil mene at den største klimatilpasningen 
av dem alle vil være å forstå at mennesker påvirker kli-
mautviklingen og samfunnsutviklingen. 

Tilpasning til en usikker fremtid

I Norge er vi vant med store variasjoner i både nedbør 
og temperatur, og vi er også vant med store sesongmes-
sige forskjeller. Og vi kan sies å være et folk der vær er 
en viktig del av vår identitet. Denne bærebjelken i vår 

viktige drivkrefter i tilpasningskapasiteten. Det kan være 
endringer i samfunnet som skolenedleggelse, kombinert 
med at næringsgrunnlaget forsvinner som følge av både 
institusjonelle forhold og klimaendringer, som reduserer 
mulighetene for et bærekraftig lokalsamfunn. 

Når det gjelder klimaendringer kan det være lurt å 
ta et skritt tilbake, og spørre seg selv: Hva er mest viktig 
for meg, og hvorfor? Hvilke verdier ønsker jeg å ivareta? 
For noen vil disse verdiene inkludere norsk identitet, 
kultur og tradisjoner. Andre setter stor pris på flyturer 
til Syden, tilgang til matvarer fra hele verden og delta-
gelse på den globale arena. Andre igjen verdsetter natur 
og miljø, solidaritet med mennesker i andre land og en 
helhetlig tankegang rundt det å være en verdensborger. 
Noen ganger er det vanskelig å bestemme hva vi verd-
setter høyest: Vi ønsker å ha tilgang på varer og goder 

Hva er normalt?

Vi mennesker har en tendens til å se på værhendelser som 
avviker fra det «ideelle» som unormalt. Vi snakker ofte 
om at det var så annerledes i fjor enn i år. I 2010 gikk vi på 
Østlandet milevis på ski før jul, mens det i 2011 var snø-
fritt i samme tidsrom. Vinteren 2009/2010 var det deri-
mot lange perioder med veldig kaldt vær, og mange steder 
i landet opplevde ikke en eneste mildværsperiode fra den 
første snøen falt til den gikk igjen om våren. Mange unge 
så på dette som unormalt – mens de som har levd en stund, 
kunne fortelle at det bare var en god, gammeldags snøvin-
ter. Det vil si at kalde vintre som var normalt før, er mer 
sjeldne nå og oppleves derfor som unormalt for den yngre 
generasjonen. En slik økt bevissthet omkring klima vil også 
nyansere debatten om hva som oppleves normalt og unor-
malt over tid, ikke minst når vi står overfor vær som er an-
nerledes enn det vi er vant med.
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Som vi har sett i tidligere kapitler, er dette i mange tilfel-
ler ikke tilstrekkelig fordi klimaendringene endrer dette 
bildet. Hvis vi for eksempel har bygget våre hus for å 
tåle de variasjonene i været som vi har vært vant til de 
siste 30 eller 100 år, kan vi si at vi er tilpasset det klimaet 
vi har hatt. Men når klimaet endrer seg, er ikke det len-
ger tilstrekkelig. 

Vi må altså forholde oss til flere lag og typer usik-
kerhet. Vi lever på mange måter i en tid der endringer 
blir det normale, og dette kan være vanskelig å aksep-
tere. Vi tilstreber å forstå fortidens hendelser og fremti-

kultur, værforståelsen, vil kanskje være positiv for til-
pasning, men det kan også tenkes at den kan være et 
potensielt hinder. Klimaendringer er nemlig med på å 
endre fremtiden, og det er på mange måter dette vi står 
overfor i klimatilpasningsarbeidet. Vi må tilpasse oss til 
et klima som vi ennå ikke har opplevd, men som vi like-
vel har en viss kunnskap om. At vi nå må gå utover en 
tilpasning til historisk værvariasjon, er kanskje et van-
skelig skritt å ta. Og mange vil nok prioritere tilpasning 
til dagens utfordringer og slå seg til ro med at dette er 
et første steg til tilpasning også til fremtidige endringer. 

Forskeren forteller: Tidlig på 
1990-tallet begynte man så 
smått å snakke om de sam-
funnsmessige konsekvensene 
av klimaendringer i Norge. 
Frem til da hadde det så å si 
ikke vært noe forskning på 
hvilke konsekvenser klima-
endringer ville få for Norge, 
og de få studiene som forelå, 
var heller smale sektorstudier. 
Slik skulle det faktisk forbli 
gjennom hele 1990-tallet. 

Det var ingen interesse for å forstå hvordan klimaendringene 
ville ramme Norge. Det var først i 1999/2000 at interessen 
skulle øke. Jeg var da nyutdannet økonom og hadde fått min 
første jobb innen klimaforskningen. Det var spennende tider. 
Det var økt internasjonal interesse for de samfunnsviten-
skapelige sidene av klimaproblemet, det kom signaler om at 
nasjonale forskningsmidler var på vei, og vi satt med relativt 
detaljerte klimascenarioer fra RegClim som kunne danne 
basis for effektstudier. Fra et samfunnsvitenskapelig ståsted 
så var det opplagt at det måtte større forskningssatsning til 

dersom vi skulle kunne forstå, hvem som ville bli rammet av 
klimaendringer, og hvordan vi skulle både bremse klimaend-
ringene og samtidig tilpasse oss.

Mulig noen av oss var for optimistiske på den tiden. Husker 
godt en kommentar fra salen på en av klimakonferansene som 
ble arrangert i den perioden, som tok for seg nettopp konse-
kvenser innenfor ulike sektorer. Landbruksforskeren stilte føl-
gende spørsmål: «Hvorfor er vi her på denne konferansen?» 
Mulig det var flere i salen som ikke så relevansen av klimaend-
ringer i sitt arbeidsfelt. Det er vel kanskje mulig at dette spørs-
målet fortsatt blir stilt, men det er i dag ingen tvil om at klima-
endringer vil få store konsekvenser for norsk landbruk. Det var 
kanskje den gang et noe famlende forskerkorps som skulle ta 
disse nye forskningsutfordringene på sine skuldre. Det er like-
vel slik at vi i dag har fått god kunnskap om klimaendringer og 
hvilke virkninger klimaendringene kan forårsake. Med dette 
kunnskapsgrunnlaget i ryggen går vi nå inn i en tid der det blir 
viktig å løfte blikket og se på hvilke samfunnsendringer som 
må til for å håndtere klimaendringene, og dette inkluderer til-
pasning og utslippsreduksjoner side om side i en bærekraftig 
utvikling. Jeg er fortsatt optimistisk, men tenker at det kanskje 
haster litt mer nå enn det det gjorde på 90-tallet. 
Linda Sygna, ressursøkonom

Foto: Matthew Rix Whiting
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fremskrivningene kan for eksempel lett bli en sovepute 
i den forstand at man ikke gjør tilpasninger fordi man 
ikke eksakt vet hvilke eller hvor store endringene blir. 
Enhver tilpasning bør derfor baseres på strategier som 
tar hensyn til en rekke utfall i fremtidig klima.

dens utvikling, og når prognosene slår feil, går alarmen. 
«Dette skulle ikke skje», hører vi til stadighet. Vi kan 
ikke gjemme oss bak usikkerhet, eller skyve den foran 
oss som en unnskyldning: Alt er så usikkert at det er 
ingenting å gjøre med likevel. Usikkerheten i klima-

Flom på Østlandet i 1995. Foto: Jon Eeg / NTB / Scanpix
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Tilpasning på dagsorden

I de siste fire−fem årene har vi forsket på klimatilpas-
ning i ulike kommuner, hvor vi har hatt en rekke for-
melle og uformelle samtaler og møter og har intervjuet 
kommuneansatte i flere etater og også fiskere, gårdbru-
kere og folk flest. Forskningen viser at det er fire ulike 
faktorer som skal til for å få tilpasning på dagsorden i 
en kommune: 1) ekstreme værrelaterte hendelser (for 
eksempel den alvorlige rasulykken i Hatlestad terrasse 
i Bergen, hvor to mennesker omkom og flere ble ska-
det); 2) observasjoner av endringer i lokalmiljøet (for 
eksempel kommer våren tidligere eller man kan merke 
endringer i nedbør); 3) kontakt og samarbeid med for-
skere (et slikt samarbeid viser seg å øke bevisstheten 
om og forståelsen av klimaproblemet blant kommune-
ansatte og lokalbefolkningen) og 4) ildsjeler. Den 
siste er spesielt viktig for å få tilpasning og fokus på 
klimaendringer inn i den lokale forståelsen. Det finnes 
ildsjeler overalt, i kommuner, organisasjoner og i fami-
lier. I en kommune kan en ildsjel være en person som 
jobber på tvers av etater og som ser sammenhengen 
mellom for eksempel arealplanlegging og miljøtiltak. 
Han/hun er gjerne en person som er engasjert i klima- 
og miljøproblemer, som holder seg oppdatert om hva 

Forskere og myndigheter ser ofte på lokal tilpasnings-
kapasitet til klimaendringer som aller viktigst for å få 
til tilpasning. Dette er fordi klimaendringene først og 
fremst oppleves lokalt, og det er lokalt at tilpasning i stor 
grad finner sted. Det er to viktige grunner til at praktisk 
klimatilpasning i realiteten finner sted lokalt, det vil 
si blant enkeltindivider og lokalmyndigheter. For det 
første er det i praksis været i et kortsiktig perspektiv vi 
forholder oss til i våre daglige gjøremål og beslutninger, 
selv om vår kortsiktige tilpasning til værforhold også 
er en del av tilpasningsprosessen til klimaendringer på 
lengre sikt. Det andre er at per i dag mangler vi nasjo-
nale retningslinjer for klimatilpasning, dermed blir an-
svaret liggende på individet og kommuner. Til tross for 
at kommunene allerede har presserende oppgaver som 
helse, skole, eldreomsorg og arealplanlegging og få ins-
entiver til å utføre oppgaver som ikke er lovpålagte, ser 
vi at mange norske kommuner setter i gang med klima-
tilpasning. I Hammerfest, for eksempel, er politikerne 
opptatt av å sikre kommunens innbyggere mot snø-
skred og de gjør detaljerte undersøkelser i samarbeid 
med skredeksperter for å kartlegge fremtidige snøfor-
hold og hvilke hus og bygninger som bør sikres videre. 
Dette henger selvsagt sammen med at en kommune har 
ansvaret for innbyggernes sikkerhet og velferd. 

Kapittel 5: Hvem tilpasser seg?
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både folk og penger. Større kommuner har flere folk å 
ta av og kan sette av ressurser til klimatilpasning. Dette 
er vanskeligere i små kommuner hvor samme person 
kanskje har flere hatter og allerede utfører mange ulike 
oppgaver. Samtidig har små kommuner den fordelen at 
kommuneansatte har nær kontakt med lokalmiljøet og 
er tett på hendelser og befolkning. Studier i kommunene 

som skjer ute i verden, som bruker denne kunnskapen 
i sin egen kommune, som deler kunnskap, erfaringer 
og engasjement med andre, og som gjerne vil gjøre en 
forskjell for sin kommune. 

Det er likevel store variasjoner mellom de ulike 
kommunene som jobber med tilpasning, og dette 
skyldes i stor grad forskjeller i kapasitet og ressurser av 

Hatlestad terrasse etter raset i 2005. Foto: Hallgeir Vågenes / Scanpix
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gelig fremtidens klima også avhengig av hva vi gjør med 
klima gassutslippene våre nå og i de neste årene.

Konteksten er viktig

De lokale klima- og værforholdene er således viktig for 
tilpasning. Det er de lokale forholdene som bestemmer 
hvordan vi forholder oss til vær og vind. Det er som 
nevnt tidligere i boken store lokale variasjoner i været 
og det er store variasjoner i hvordan klimaendringene 
vil slå ut lokalt. Hva lokalbefolkningen og kommunene 
gjør vil i stor grad være avhengig av om klimaendringe-
ne fører til mer av det samme – som økt nedbør – eller 
nye værforhold som ising av beiter eller vind fra en helt 
annen retning. Vi ser gjennom våre forskningsprosjek-
ter at på tross av stor tilpasningskapasitet og en «vi står 
han av»-holdning hos lokalbefolkning og kommune-
ansatte gir uberegnelige værforhold, som ising på veier, 
beiter, installasjoner til havs og på båter, en økt utrygg-
het. Ved å studere de lokale forholdene kan vi lettere 
forstå hva slags endringer som vil kreve tilpasning og 
også gi innspill til meteorologenes klimamodeller. 

I Øystre Slidre, for eksempel, har enkelte gård-
brukere observert at høsten er blitt mildere og vintrene 
mer ustabile, samtidig som enkelte vintre fremdeles er 
snørike og kalde. Dette er i tråd med det klimamodel-
lene viser. Andre fenomener som gårdbrukere har pekt 
på – som raskere overgang fra vinter til sommer eller 
lengre våte perioder enkelte somre – kan både være 
del av variasjon i været fra år til år og en mer langsiktig 
endring i klimaforhold. Kanskje kan vi først om noen 
tiår se tilbake på statistikken og konstatere at været har 
endret seg på en spesiell måte et enkelt sted, for eksem-
pel at varme vintre ble vanligere. Gårdbrukere som ble 

viser en stor kunnskapsbredde, men også ulike interes-
ser og prioriteringer. Det vil alltid være mange ulike 
stemmer rundt et bord når prioriteringer skal gjøres. For 
eksempel, boligbygging kan bli dyrere eller kan begren-
ses i områder utsatt for flom, ras eller sterk vind – som 
oftest er dette attraktive områder nær vann eller i skrå-
ninger med fin utsikt. Klimatilpasning vil derfor ikke 
alltid være fordelaktig for lokalbefolkningen, og her må 
interesser balanseres.

Vi ser at lokalsamfunn trenger kunnskap om kon-
sekvenser av klimaendringer i sitt nærmiljø og for 
samfunn, næringer, infrastruktur og økosystemer. De 
trenger også verktøy for å vurdere sårbarhet og mulig-
heter, inkludert nedskalerte scenarier av både klima- og 
samfunnsutvikling, som vil gi en indikasjon på hvordan 
både klimaet og samfunnet kan endre seg i fremtiden. 
Men studier viser at også lokalkunnskap om klima og 
evnen til å takle varierende vær- og samfunnsforhold 
er viktig fordi det er så store variasjoner i lokalklima 
at verken klimamodeller eller retningslinjer fra myn-
dighetene kan forutsi sikkert hvordan en generell øk-
ning i temperatur i en landsdel vil slå ut for nedbør, 
vind og temperatur i en enkelt bygd. De fleste kjenner 
til lokale værskiller som gjør at både temperatur, ned-
bør og vindmønster kan variere stort bare på en kilo-
meter. Slike værskiller gjør at klimaendringer også får 
veldig forskjellige lokale utslag. Dessuten vil en end-
ring i klima eller været over tid gi seg utslag i mer eller 
mindre merkbare gradvise endringer i sesongmessige 
og daglige værforhold, for eksempel hvor tidlig våren 
kommer eller hvor ofte vi har ekstreme regnskyll. Hvor 
store endringene kommer til å bli i slike lokale forhold 
er vanskelig å beregne på grunn av kompliserte biofy-
siske prosesser og lokal værdynamikk. Igjen er selvføl-
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tes endringer i herskende vindretning og snømengder 
med tanke på hvor man skal bygge nye boliger, flyplas-
sen og havner. Hammerfest har utviklet vindrosekart 
for alle nye boligfelt, og det er krav om at utbygger tar 
høyde for klimaendringer når det gjelder hvor og hvor-
dan hus bygges og har i samarbeid med Husbanken 
utviklet klimatilpassede boliger. Og her kobler man 
sammen lokalkunnskap med meteorologenes kunn-
skap, og dette er viktig for tilpasning til fremtidige end-
ringer. Gjennom nær kontakt med skredeksperter og 

intervjuet i studien, tilpasset seg til en slik usikkerhet 
i værforhold, men forholdt seg samtidig til en rekke 
andre faktorer, som befolkningsendring, vanskeligere 
økonomiske betingelser for landbrukssektoren, utbyg-
ging av turistindustrien og økte lønninger og konsum 
ellers i samfunnet. 

I Hammerfest er det forventet at økende nedbør, 
varmere vintre og vind vil øke skredfaren. Her er det 
særlig vind fra sørvest som øker faren for skred. I til-
legg til skred er kommunen opptatt av om det forven-

Å lære er viktig

Hammerfest er en by som er utsatt for mye vær og vind, og hvor 
kommunen har utviklet ulike tilpasningsstrategier for å sikre be-
folkningen. Byen ligger godt plassert mellom havet og fjellet, og 
alt som bygges, må plasseres inntil fjellsiden eller i fjæra. Dette 
skaper et press på kommunen for å finne godkjente tomter til 
nybygg. Et fatalt snøskred i 1953 førte til at skredsikring ble 
plassert på fjellsidene i byen, og det er nå 530 bygninger som 
beskyttes. Hammerfest kommune har vært særdeles aktiv i 
å øke kunnskapen om skredfaren gjennom samarbeid med 
Norges Geotekniske Institutt (NGI) om utvikling av skredkart 

for området, prioritering av hvilke områder og hvilken infra-
struktur som skal sikres, begrensing av nybygg og finansiering 
av sikring. I tillegg er kommunen med i et interkommunalt sam-
arbeid om skredvarsling. Kommunens beredskapsavdeling har 
en egen ekstremværgruppe.

Ekstreme nedbørsmengder har betydning for Hammer fest 
hvis det kommer som regn på frossen grunn. Dette kan føre 
til flom i elver og, med for dårlig rørkapasitet, til flom i byen. 
Ekstreme nedbørsmengder, enten som regn eller snø som fører 
til avrenning i havneområdet, er bekymringsfullt fordi nedbøren 
inneholder sedimenter med forurensning fra gamle industribygg. 
Havbunnen overvåkes for slik forurensing per i dag, og et endret 
nedbørsmønster i fremtiden kan øke behovet for videre arbeid. 

Det er beregnet at havet kommer til å stige mer enn lan-
det hever seg dette århundret, også i Hammerfest. Bygging 
i strandsonen eller havneområder kan føre til fremtidige ut-
fordringer, spesielt knyttet til økt stormflo og bølgeaktivitet. 
I Hammerfest er det strenge regler for hvor nært havet en kan 
bygge boliger, og når det gjelder havner og brygger har det 
vært brukt historiske havnivå- og stormflomål i planleggin-
gen. Det nye kulturbygget er for eksempel bygget på et utfylt 
område i havnen. Nå er reguleringsplanen i sentrum endret 
for å ta høyde for havnivåstigning, noe som betyr at økt hav-
nivå og stormflo blir tatt med i fremtidige beregninger.

Skredsikring i Hammerfest. Foto: Grete K. Hovelsrud
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Gårdsdrift har til enhver tid en usikker fremtid fordi 
lønnsomheten er avhengig av offentlig jordbrukspoli-
tikk (og dermed hvilke parti som sitter i regjering), pri-
ser på jordbruksprodukter og driftsutgifter. Fordi gård-
brukere trenger stadig dyrere utstyr for å rasjonalisere, 
og strøm, diesel- og gjødselutgifter drives av globale 
energipriser, har kostnadene stort sett gått mye mer opp 
enn inntektene. Samtidig blir det konkurranse mellom 
gårdbrukere og turistnæringen om beiteland, og hyt-
tebyggingen driver prisene på tjenester som rørlegger 

Meteorologisk institutt kan kommunen være forberedt 
når forholdene tilsier skred. Disse eksemplene illustrer 
hva klimatilpasning er – det å forholde seg til og re-
spondere på mange endringer og kilder til usikkerhet 
på samme tid samtidig som vi også skal få hverdagen 
til å gå opp. Vi må være villig til å lære av og til å skifte 
handling etter dynamiske endringer.

I lokalsamfunnet er det viktig å knytte klimatilpas-
ningsarbeidet opp mot etablerte prosesser som areal-
planlegging og fiskeriforvaltning. I mange tilfeller 
mangler kommuner både midler og kvalifiserte folk 
til å gjøre disse oppgavene. Fordi det lokale nivået er 
så viktig og fordi det henger sammen med regionalt og 
nasjonalt nivå, blir det nødvendig å oppskalere kunn-
skapen og forståelsen fra lokalt til nasjonalt nivå for å 
få til en klimatilpasningspolitikk. For eksempel legger 
urbanisering og generell fraflytting fra distriktene og 
en sterk økning i privat forbruk viktige rammer for lo-
kaltilpasning, for eksempel i Øystre Slidre. En studie 
av norske kommuner som undersøkte demografisk og 
økonomisk utvikling samt andel av befolkning ansatt 
i klima sensitive sektorer viste at mange områder som 
ikke har det mest ekstreme været, likevel er sårbare 
overfor klimaendringer fordi fraflytting, økonomisk 
utvikling og høy andel av befolkningen i klimautsatte 
næringer svekker tilpasningskapasiteten. 

Øystre Slidre er en av få jordbrukskommuner som 
har klart å opprettholde folketallet og tiltrekke seg 
investeringer og økonomisk aktivitet. Men samtidig 
legger den store satsingen på turistnæringen også 
føringer på lokal tilpasningskapasitet. Binæring i 
turistindustrien og salg av hyttetomter har for mange 
jordbrukere vært en viktig måte å investere i nytt utstyr 
og driftsbygninger på for å kunne fortsette å drive gård. 

Kulturlandskap Øystre Slidre. Foto: Siri Eriksen
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selvråderett når det gjelder forvaltning av lokale na-
turressurser og forutsetninger for lokale næringer.

Et viktig paradoks er at selv om lokal kapasitet er 
hovedgrunnlaget for klimatilpasning, og at det fokuse-
res stadig mer på at klimatilpasning skal skje på kom-
munenivå, kan det være problematisk at ansvaret for 
klimatilpasning plasseres lokalt. Som eksempelet med 
gårdbrukere i Øystre Slidre viser, legges rammene for 
lokal tilpasning i stor grad av samfunnsprosesser som 
ikke styres på lokalnivå. Det vil si at strukturendringer, 
forhold og beslutninger utenfor lokalsamfunnet for-
mer den lokale konteksten og tilpasningskapasiteten. I 
Øystre Slidre er landbrukspolitikk, utvikling mot sta-
dig færre og større gårdsbruk, økt tidspress på bonden, 
nye økonomiske inntektskilder i turistbransjen, urba-
nisering, sterk vekst i konsum og relativt sett redusert 
lønnsomhet i jordbruket sammenliknet med andre 
sektorer viktig for lokal tilpasningskapasitet. Formell 
klimatilpasning må derfor ta for seg disse samfunns-
endringene på nasjonalt nivå i et bredere perspektiv 
enn kun sektorvise tekniske justeringer og forskrifter, 
dersom tilpasning på lokalnivå skal kunne skje i praksis. 
Det er kanskje ikke enten – eller når man snakker om 
lokale og nasjonale tilpasningsstrategier, vi har behov 
for begge deler. 

og snekker opp, og dermed blir det dyrere også å drive 
gård. Fordi mange fristes av bedre betalte jobber innen-
for yrker som bygg og anlegg blir det mindre arbeids-
kraft igjen på gårdsbrukene, noe som igjen påvirker 
hvor fort man kan justere gårdsaktivitetene etter været. 

Tilpasningskapasitet

Mye av kapasiteten til tilpasning finnes lokalt, noe 
som faktisk betyr at vi selv kan styre klimatilpasning. 
Vi kan gjøre mer enn vi ofte tror – uten å vente på 
myndighetene. Klimatilpasning kan myndiggjøre 
lokalbefolkninger og gi spire til prosesser der vi ten-
ker på hva slags lokalsamfunn vi vil ha med tanke 
på verdier og utvikling. Samtidig er det et paradoks 
at nettopp i en tid der vi trenger mer og mer tilpas-
ningskapasitet i møte med klimaendringer, er denne 
kapasiteten kanskje i ferd med å svekkes. Det finnes 
få formelle prosesser, som opprettelse av faglige nett-
verk, diskusjonsforum, eller beslutningsprosesser 
som styrker lokalkunnskap om vær og klima, innova-
sjon og kreativitet og som skaper dialog mellom lo-
kalsamfunn, forskning og myndigheter. Lokalt kan i 
stedet klimapolitikk ofte oppfattes som noe fremmed 
som gjennomføres ovenfra, og som truer selvstyre og 
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Forskeren forteller: Som stu-
dent på utvekslingsopphold i 
Kenya begynte jeg å interes-
sere meg for hvordan folk til-
passer seg tørke og andre kli-
mahendelser, og hvordan slik 
tilpasning er relevant for til-
pasning til klimaendringer på 
lang sikt. Siden den gang har 
jeg gjort mange intervjuer 
med folk på landsbygda samt 

politikere og forvaltning i Kenya, Tanzania og Mosambik. 
Jeg følte meg heldig som fikk reise til slike steder og bli kjent 
med folk og deres hverdagshistorier. Men til dels har folk også 
sterke historier som kan være vanskelig å bearbeide som med-
menneske. At mange familier jevnlig hopper over måltider og 
spiser maks en gang om dagen når det er tørke. En familiefar 
som mistet kone og spedbarn i krokodille angrep fordi lands-
byen ikke får vannpumper ettersom området ikke anses som 
tørkeutsatt – mens kvinner fortsatt må hente vann i elva der 
antallet krokodiller har økt etter flommen i 2001. Jeg er bare 
forsker, kan jeg gjøre en forskjell? 

Etter hvert har jeg også intervjuet folk i Norge, både gård-
brukere, folk i byggebransjen, politikere og forvaltning. Og 
det er tre ting som slår meg. Det første er forbausende likhe-
ter i hvordan vanlige folk forholder seg til vær. I Norge som i 
Mosambik er det den viktigste måten vi tilpasser oss klimaend-
ringer på å bruke egen oppfinnsomhet, lokalkunnskap oppar-
beidet over tid, evne til å se helhet og løsninger, planlegge og ta 
de rette beslutninger. Dette er den viktigste ressursen vi sitter 
på mht. klimatilpasning. Og mange er engasjerte i hvordan kli-

maproblemet kan løses for samfunnet som helhet. Men i begge 
kontekster er denne ressursen nesten helt oversett i politikken 
og i myndigheters beslutninger. 

Det andre som blir ganske tydelig, er at rammene for hvilke 
valg vi kan ta og hvilke farer vi må takle, er så forskjellige. Jeg 
har ikke møtt noen som jevnlig må sulte eller som mister fami-
liemedlemmer i krokodilleangrep i Norge. Forskjellen er selv-
sagt ikke bare klimatisk, den er drevet frem av sosiale ulikheter, 
handelsmønstre, makt overgrep og en usunn verdensutvikling. 
Og det tenner en fortvilende følelse av urettferdighet i meg når 
LO sier at vi ikke har råd til å foreta utslippskutt i Norge, at det 
må gjøres i utviklingsland. At noen mener at Norge, som et av 
de rikeste landene i verden, ikke skal ha råd, mens folk som sul-
ter, skal ta byrden. Det er urettferdig overfor nordmenn også: 
Det overser og stenger for folks ønske om, evne til og kreativi-
tet angående å finne løsninger og skape noe nytt i Norge. Det 
ignorerer at klimaendringer er reelt for folk i Norge også, ikke 
et problem som kan eksporteres til og betales for av utviklings-
land. Klimaendringer er et globalt problem. Selv ikke Norge 
kan betale seg ut av livstidsmedlemskapet på kloden.

Det tredje er at jeg som forsker plutselig får en viktig rolle. 
Jeg føler en forpliktelse til å fortelle folks historier, både fra 
Norge og fra Afrika, om hvordan de opplever klimaendrin-
ger, hvilken viktig kunnskap og kreativitet de innehar og 
hvilke frustrerende begrensinger de møter når de forsøker å 
finne nye måter å gjøre ting på. Det er her løsningene på kli-
maproblemet finnes – både på tilpasning og utslippskutt. Å 
overse folks kreativitet og evne til å skape endring er et stort 
overgrep både mot enkeltindividene, miljøet og verdenssam-
funnet som helhet.
Siri Eriksen, samfunnsgeograf

Foto: Privat
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Stormflo på Bryggen i Bergen. Foto: Marit Hommedal / Scanpix



KAPITTel 6: BYPlAnleggIng FOR HVA?

53 

Men det er ikke alltid lett å vurdere hva en god løsning 
er. Vi er vant til å se bilder av bryggen i Bergen som står 
under vann. Dette kan skje oftere i fremtiden. Bryggen 
i Bergen har gamle bygninger, bygget lenge før den før-
ste klimamodellen ble påtenkt, eller de første utslippene 
startet for den saks skyld. Det er kanskje bedre stilt med 
nyere bebyggelse? Ikke nødvendigvis, våre studier viser 
at norske kommuner begynner å tenke på klimatilpas-
ning, men det er et stykke igjen før hensyn til fremtidige 
klimaendringer tas som en selvfølge i byutviklingen.

En ny utfordring

Tilpasning til klimaendringer er en ny utfordring for plan-
leggere enten de befinner seg i offentlig eller privat sektor. 
I byplanleggingen er havnivåstigning, flom, ras og over-
flatevann utfordringene som vi i større grad må legge inn 
som forutsetning i planleggingen. Særlig havnivåstigning 
er en utfordring som byplanleggere ikke har forholdt seg 
til før. De siste årene har det vært bygget mye langs sjø-
kanten her til lands. Og på tegnebrettene ligger det enda 
flere utbyggingsforslag. Dette er utvilsomt attraktive bo-
liger, og i våre intervjuer med utbyggere er det ingen som 
rapporterer om problemer med å få solgt disse boligene 
fordi folk er redd for havnivåstigning. For enkeltindivider 

Vi vet at det blir endringer i fremtidens klima i Norge, 
og vi kjenner hovedtrekkene i endringene. Likevel er 
det ikke mulig å si eksakt hva som vil møte oss. En viktig 
grunn til det er at scenariene for fremtidens klima avhen-
ger av hvor mye klimagasser vi slipper ut fremover. Når vi 
diskuterer hva vi skal gjøre for å møte fremtidens klima, 
må vi derfor utvikle løsninger som kan fungere godt for 
flere utfall. Et eksempel fra byplanleggingen kan være at 
vi vet at vi får mer intens nedbør, og at eksisterende av-
løpsnett for overvann ikke vil kunne ta unna slike store 
nedbørsmengder som kommer i løpet av et kort tidsrom. 
Som en løsning, kan vi legge nye avløpsrør med større di-
mensjoner, men da kommer spørsmålet om hvor store de 
nye rørdimensjonene bør være. Alternativt kan vi sørge 
for at vi har tilstrekkelig med grønne områder i byen som 
gjør det mulig for nedbøren å sige ned i jorden. Dermed 
unngår vi at vi får store nedbørsmengder inn i lednings-
nettet, samtidig som vi får grønne attraktive områder i 
byen til glede for mange. En slik løsning vil fungere godt 
selv om nedbørsmengdene ikke skulle bli så store som vi 
kunne frykte i de mest pessimistiske scenariene. 

Det er altså mulig å utvikle nye og innovative løsnin-
ger som er gode uansett hva som vil møte oss i fremtidens 
klima. De beslutninger vi tar i dag, vil legge premisser 
for hvor godt vi vil kunne takle fremtidens utfordringer. 

Kapittel 6: Byplanlegging for hva?
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undersøkelse viste at slike ildsjeler var sentrale i å sette 
temaet på dagsorden, komme opp med nye løsninger 
og lære fra andre kommuner, utbyggere og prosjekter. 
Noen satte sin ære i å være i front. Nasjonale eller inter-
nasjonale nettverk for utveksling av erfaringer var kan-
skje de viktigste kanalene for formidling av kunnskap 
om klimaendringer, men også av hvordan avbøtende 
tiltak kunne håndteres. Sentrale myndigheter har initi-
ert nettverkssamarbeid slik som «Framtidens byer». I 
intervjuene var dette nevnt som et eksempel på nyttig 
læring mellom kommunene.

Det er vanskelig å vite helt eksakt hva man skal 
gjøre når konkrete tilpasningstiltak skal settes i verk 
siden vi ikke vet helt presist hva vi skal tilpasse oss til. 
Særlig havnivåstigning er vanskelig for mange planleg-
gere. Mens ras og flom i alle fall er kjente fenomener, 
er havnivåstigning et nytt tema for planleggere enten 
de arbeider i kommunal forvaltning eller som rådgi-
vere for utbyggere. Vi vet havnivået vil stige, men for 
planleggere er det vanskelig å vite hvilket nivå de skal 
legge til grunn. For kommunale planleggere er det et 
særlig problem at de må begrunne krav til utbyggingen 
overfor utbyggere som kan være skeptiske: −Vi kan ikke 
bare synse om dette. Vi må jo begrunne hva vi gjør. Det er 
ikke bare å tenke på et tall (kommuneplanlegger).

Statlige myndigheter har en rolle

Selv om kommunen har ansvaret i plan- og byggesaker, 
har også nasjonale og regionale myndigheter en rolle. 
De gir føringer i form av lover og regelverk om hvor-
dan kommunen skal gjennomføre sin planlegging. 
Ett eksempel kan være nasjonale retningslinjer for in-
tegrert areal- og transportplanlegging. Regjeringen 

her og nå er det forståelig at en bolig med flott utsikt over 
sjøen og ofte tett på byens sentrum, vil være attraktiv. 
Dette reiser imidlertid spørsmålet om kortsiktige versus 
langsiktige interesser. Selv om bygninger kan ha en kort 
levetid, er selve byens plassering nokså uforandret i lang 
tid. Det har vært gjort store investeringer i infrastruktur, 
og å endre på disse er ikke gjort i en håndvending. 

Vi kan sette i verk tiltak nå som gjør oss mindre sår-
bare for fremtidens klimaendringer. I PLAN-prosjektets 
del om byutvikling undersøkte vi i hvilken grad utbyg-
gere, kommunale planleggere og lokale politikere fak-
tisk tar hensyn til fremtidig klimaendring når de tar be-
slutninger om utbygging av bygninger og infrastruktur. 
Kommunen er plan- og bygningsmyndighet og har et 
ansvar etter loven for å sikre at utbyggingen er trygg. 
Men hvordan forvalter kommunene dette ansvaret for 
å sikre trygg utbygging, og hvilket tidsperspektiv legger 
de til grunn når beslutninger skal fattes? 

Vi intervjuet i alt 44 personer, kommunale planleg-
gere, utbyggere, konsulenter og lokalpolitikere, om disse 
spørsmålene. Vi intervjuet i to omganger med omtrent 
ett års mellomrom. Det var helt tydelig at kunnskapen 
om klima og klimaendringer var mye større i den siste 
runden. Ett annet trekk var at det varierer svært mye 
om intervjupersonene er opptatt av temaet eller ikke. 
Enkelte mente at det ikke er klimaendringer. Tilpasning 
var derfor ikke en aktuell problemstilling. For andre var 
slike vurderinger en selvfølge i beslutninger om hvor 
det bygges, hva som bygges og hvordan det bygges. 
Viktige forklaringer for om slike vurderingen ble gjort 
var om kommunen eller utbygger hadde konkrete loka-
le erfaringer med skader i forbindelse med ekstremvær, 
og om det var personer hos utbygger eller i kommunen 
som er spesielt opptatt av klima og miljøspørsmål. Vår 
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Også senere tids erfaringer med skred har ført til 
skjerpede rutiner for geologiske undersøkelser før ut-
bygging tillates. I kommunene er det imidlertid delte 
meninger og usikkerhet om dette skyldes klimaendrin-
ger. Vi har også eksempler på at alternative løsninger 
for overvannshåndtering vurderes av kommunene. Det 
setter begrensninger på hvor mye vann som kan slippes 
ut i ledningsnettet og krav til håndtering av overflate-
vann på egen tomt. 

Hva med paradokser?

Noen ganger kan det oppstå paradokser mellom klima-
tilpasning og tilpasning for å redusere utslipp av CO2. 
I byplanlegging har det for eksempel lenge vært poli-
tikk å bygge forholdsvis tett og bymessig. Forskning 
viser at dette bidrar til mindre transportomfang ved at 
reiselengdene blir kortere. Dermed legges det til rette 
for at flere velger å gå eller å sykle. Høy tetthet gir også 

valgte å utgi disse kort tid etter publiseringen av 
Brundtlandkommisjonens rapport. 

Ideen om bærekraftig utvikling skulle omsettes til 
praksis. Og det ble tidlig nedfelt nasjonale retningslin-
jer om å bygge en tett og kompakt by, og å bygge nær 
knutepunkter for kollektivtrafikk. Staten sendte altså ut 
tydelige signaler til kommunene om at det skulle plan-
legges for å redusere utslipp. Tilsvarende klare signaler 
for tilpasning til klimaendringer har ikke kommet fra re-
gjeringen. Dels er ikke ansvaret avklart fra sentralt hold, 
for eksempel når det gjelder havnivå. Men sentrale plan-
myndigheter har så langt ikke tatt i bruk de sterkeste vir-
kemidlene, slik som statlige planretningslinjer, for å få 
kommunene til å forandre praksis, på tilsvarende måte 
som for utslippsreduksjoner. Departementer og direk-
torater har gitt informasjon over internett og i veiledere. 
I tillegg har Miljøverndepartementet invitert til samar-
beid mellom kommunene. For ivrige kommuner er det 
mye informasjon å finne. Likevel mangler det fremdeles 
utvetydige nasjonale signaler om at klimatilpasning skal 
være en premiss for planleggingen i kommunene. Dette 
er en viktig forklaring på hvorfor vi finner så store for-
skjeller mellom kommunene. I en travel hverdag med 
begrensede ressurser i kommuneadministrasjonen blir 
her-og-nå-hensyn ofte prioritert. 

Imidlertid ser vi også at en del kommuner i økende 
grad legger langsiktig klimaendring til grunn i planleg-
ging. Flere kommuner krever for eksempel en viss høy-
de over sjøen for utbygging. Hammerfest kommune 
har i de juridisk bindende bestemmelsene i sin kom-
muneplan krevd at gulvnivå i nye bygninger skal ligge 
tre meter over havnivå, og at det ved utbygging i særlig 
værharde strøk skal vurderes om det eventuelt skal stil-
les strengere krav til vanninntrengning. 

«From Leines to Rio». Fra LA-21 pilot prosjektet Bærekraftige 
Lokalsamfunn, Steigen kommune 1998. Foto: Gunnar Svalbjørg
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bruk sentralt beliggende arealer i byen til tett utbygging. 
Ofte har det vært aktuelt å ta i bruk havneområder og 
tidligere industriarealer langs elveløp til ny utbygging. 
Men dette kan være problematisk når vi skal ta hensyn 
til fremtidens klima, spesielt hvis risikoen for flom øker.

Også da politikken om fortetting og kompakt byut-
vikling ble formulert, var man klar over de innebygde 
paradoksene. En viktig forutsetning er imidlertid at 
kvalitetene i byen ikke skal bli dårligere selv om areale-
ne utnyttes bedre gjennom fortetting. Grønne områder 
for fritid, opplevelser og bevaring av biologisk mang-
fold er en slik kvalitet. Disse opprinnelige målsettin-
gene er ikke endret, men hensynet til klimatilpasning 

grunnlag for å utvikle attraktiv kollektivtransport som 
gjør at flere vil velge å reise kollektivt fremfor med bil. 
Fortetting av bystrukturen av hensyn til utslippsreduk-
sjoner har vært aktuell norsk politikk i flere tiår. Men 
med tanke på de klimaendringene vi kan forvente oss, 
med store nedbørsmengder over kort tid, er dette sam-
tidig en problematisk utvikling. Fortetting fører til at 
byen får mindre andel flater som er gjennomtrengelige 
for vann, og dermed øker overvannsproblemet. 

Utbyggingen i sjøkanten på tidligere havnearea-
ler understreker også paradoksene og motstridende 
hensyn. Ønsket om en utslippsreduserende tett og 
kompakt by har ført til at det har vært god praksis å ta i 

Samarbeid og inspirasjon i Framtidens byer

Framtidens byer er et samarbeidsprogram mellom 13 byer i 
Norge, næringslivet og staten. Hovedmålsetningen er å gjøre 
byene i nettverket mer klimavennlige og mer tilpasningsdyk-
tige i møte med fremtidige klima-
endringer. Et annet mål er at den 
samlede innsatsen i Framtidens 
byer skal bidra til en utvikling som 
skaper enda bedre byer å bo i. De 
største byene i Norge står for en 
betydelig del av de samlede klima-
utslippene. En reduksjon av klima-
utslipp i urbane strøk og tilretteleg-
ging av en klimabevisst byutvikling 
vil ikke bare være viktig for Norges 
klimamålsetning, men også bidra 
med gode eksempler til etterføl-
gelse og vise at det å bo i by faktisk 
kan være det mest klimavennlige vi gjør. Kompetanseheving, 
nettverk og erfaringsutveksling er viktige ingredienser i Fram-

tidens byer. Mange av grepene hver enkelt by kan ta, er avhen-
gig av et tett samarbeid med stat, næringsliv, andre byer, or-
ganisasjoner og den generelle befolkningen. Framtidens byer 
tilrettelegger derfor for utveksling av kunnskap og gode ideer 
mellom de deltagende partnerne, slik at de kan lære av hveran-

dres suksess og utfordringer. Fram-
tidens byer ble startet opp i 2008 og 
går foreløpig frem til 2014. Byene 
som er med i programmet er Oslo, 
Bærum, Drammen, Sarpsborg, 
Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kris-
tiansand, Sandnes, Stavanger, Ber-
gen, Trondheim og Tromsø. Flere 
av byene er godt i gang med å vur-
dere klimaendringer og tilpasning 
i kommuneplanleggingen. Det er 
eksempler på at klimatilpasning er 
tatt inn i ulike sektorplaner som for 
eksempel vann- og avløpsplaner, og 

flere byer er i gang med å kartlegge sårbare områder og gjen-
nomføre GIS- analyser (geografiske informasjonssystemer).

Bilde og nettside laget av Mauricio Munera, Lynn 
Rosentrater og Virginia Antonijevic for PLAN-prosjektet.
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dret klima. Vi kan få nye flommønstre med vinterflom-
mer på frossen mark. Da vil ikke flatene kunne suge 
opp vann. Den mest robuste løsningen vil være å sikre 
at vannet får naturlig avløp i hele bylandskapet ut til 
sjø. I praksis kan dette være vanskelig å få til i eksiste-
rende områder, så vi vil sannsynligvis måtte basere oss 
på flere løsninger. 

fører til at balansegangen mellom motstridende hen-
syn endres. Håndteringen av overvann som følge av 
ekstremnedbør fører til at hensynet til grønnstruktur 
forsterkes. Grønne områder, enten de befinner seg på 
bakken eller på tak, bidrar til at vannet kan trenge ned i 
jorden og dermed reduseres problemet med overvann. 
Men også denne løsningen kan få problemer ved et en-

Regnbed og grønne tak – effektiv og attraktiv klimatilpasning

Den kompakte byen bidrar til kutt i klimautslippene ved at 
både transportbehovet og energibehovet til oppvarming av 
bygninger reduseres. Men en fortetting i urbane strøk kan også 
føre til økt sårbarhet for blant annet flom dersom det går på 
bekostning av grøntområder. 
En spennende form for flom-
sikring som nå prøves ut i 
flere byer, er såkalte «grønne 
tak». Grønne tak er ikke noe 
nytt. I Norge har vi brukt dette 
takdekket siden vikingtiden i 
form av torv. Bruken i urban 
kontekst er likevel noe ny-
ere og med dagens klimautfor-
dringer enda mer aktuell. På 
grønne tak er det ikke dammer 
som stanser flomvannet, men 
jorda som bremser vannet i be-
plantede flater. Det finnes alle-
rede en rekke grønne tak rundt 
om i verden, og i Norge eksem-
pelvis på taket av Veolias gjenvinningsanlegg i Groruddalen i 
Oslo. På dette taket, som er på hele 28 000 kvadratmeter (et 
areal som tilsvarer fire fotballbaner), er avrenningen redusert 
med 50 prosent. I tillegg til å ha flomforebyggende effekt gir 

taket en isolerende effekt og gratis temperaturregulering og 
med det mindre behov for kjøling og dermed redusert energi-
forbruk. Grønne tak som dette forlenger også levetiden til ta-
ket vesentlig sammenlignet med takstein. 

En annen smart og attraktiv måte å møte den økende flom-
faren i byer på er utviklingen av regnbed. Regnbed ser ut som 

en grunn forsenkning i jorda og 
er fylt med planter og blomster 
som tåler mye vann. Når flom-
vannet strømmer inn fra takren-
ner, asfalterte plasser og grøfter, 
fylles forsenkningen med vann 
som ellers kunne ha skapt over-
svømmelser. Vannet trekker seg 
etter en kort stund ned gjennom 
et lag av jord, grus og stein og 
blir på veien filtrert. Regnbed er 
som Grønne tak blitt populære i 
mange land, ikke minst fordi de 
er effektive, billige og blir godt 
mottatt av lokalbefolkningen. I 
Norge er løsningen relativ ny, og 
det er behov for å høste erfaring 

med hvordan regnbed passer inn her. Det hittil største pro-
sjektet ligger på Risvollan i Trondheim. Regnbedet her er på 
70 m2 og skal håndtere overvann fra et mer enn tjue ganger 
så stort område. 

Eagle Street Rooftop Farm er en 560m2 urban nyttehage på ta-
ket av et TV studio i Brooklyn, New York. Foto: Elizabeth Stark 
(www.rooftopfarms.org)
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sert. Sjønære områder er ofte attraktive, og dermed kan 
man oppnå gode løsninger her og nå som vil fortsette 
å være gode uansett hvilken fremtid vi står overfor. 
Bodø kommune var i sin kommuneplan opptatt av å 
sikre allmennheten tilgang til sjøen, og nye boligområ-
der ble trukket noe tilbake fra sjøen. Kombinert med 
gunstige topografiske forhold er ikke havnivåstigning 
et problem for disse nye områdene. Tilbaketrekkingen 
var ikke begrunnet ut ifra havnivåstigningen, men med 
kvaliteter her og nå, i dette tilfelle altså tilgang til sjø-
områder for allmenheten. 

De avgjørelser vi gjør i dag, legger føringer for hvor 
sårbare vi vil være i fremtiden. Det kan ofte være van-
skelig å akseptere klare ulemper her og nå når de frem-
tidige fordelene er usikre. Derfor blir det kanskje viktig 
å søke etter løsninger som både oppleves som gode nå, 
og som vil være robuste med tanke på hva vi kan møte i 
en usikker fremtidig situasjon. 

Tenk annerledes!

Klimaforskningen har gitt oss viktig innsikt i hva vi kan 
vente oss av fremtidig klima. Men siden vi selv gjen-
nom våre klimagassutslipp fremover vil påvirke hva 
som vil skje, må vi altså være forberedt på flere utfall. 
For mange planleggere kan dette innebære å tenke an-
nerledes enn det vi gjør i dag. Det er en tydelig tendens 
i norske kystbyer at sjønære områder bygges ut med tett 
bebyggelse. Valget av høyde for utbyggingen vil avgjøre 
hvor sårbar utbyggingen er for fremtidige hendelser, 
og kommunene begynner å stille krav til høyder. Dette 
har som nevnt skjedd tidligere, i blant annet Stavanger 
og Vestvågøy. En mer robust løsning vil imidlertid være 
å unngå å legge tung bebyggelse i sjøkanten. Dersom 
områdene legges ut som allment tilgjengelige friom-
råder, vil ikke problemet med havnivåstigning lenger 
være tilstede, eller det vil i alle fall være kraftig redu-

Forskeren forteller: Det er ikke 
noe nytt at kunnskapsgrunn-
lag for planlegging endrer seg. 
I de mer enn 30 årene som har 
gått siden jeg var ferdig utdan-
net arkitekt og planlegger, har 
jeg opp levd mange endringer 
i hva vi planleggere har opp-
fattet som gode løsninger. 
Forståelsen av miljøproblemer 
har endret seg. I en periode var 
det mye oppmerksomhet mot 

langsiktig jordvern. Vi «hoppet over» områder med dyrkbar 
jord, og bygget på åskammer i stedet. Følgen var et spredt ut-
byggingsmønster der beboerne var avhengig av å bruke bil. Da 
de globale konsekvensene av utslipp av CO2 kom i fokus senere, 
ønsket vi å unngå bilavhengighet, og ideen om kompakt, sentra-
lisert utbygging ble førende. Nå må vi altså også tenke på tilpas-
sing til klimaendringer, noe som vi før håpet å kunne unngå. 

Årene som planlegger og som forsker på planlegging har 
lært meg at vi må innse at det er begrenset hva vi vet, og at det 
eneste sikre er at vi vil få overraskelser og ny kunnskap som 
gjør at vi stadig må tenke på nytt. 
Inger-Lise Saglie, arkitekt og planleggerFoto: Privat



KAPITTel 7: HVORdAn ORgAnISeReR VI KlIMATIlPASnIng?

59 

kunne ha vært gjort annerledes, men så får man bare høre 
at «slik pleier vi ikke å gjøre det», eller kanskje «det 
prøvde vi for en del år siden, før du startet her, og det fun-
gerte ikke». I slike situasjoner kan det være lurt å finne 
en tilnærming som passer med etablerte holdninger til 
hvordan «ting pleier å gjøres hos oss», men andre gan-
ger er det behov for større endringer og tålmodighet. Vi 
ser altså at samfunnet endrer seg, og da må også organi-
sasjonene følge med. 

Hvem tar ansvaret?

En annen side av organisasjoner er den formelle. Med 
det mener vi avgrensningen av hvem som har ansvaret for 
hva innenfor organisasjonen, nesten som organisasjons-
kartet med tilhørende instrukser. Mange organisasjoner, 
for eksempel en kommune, er innrettet mot å ivareta det 
som på et eller annet tidspunkt var oppfattet som målet 
til organisasjonen. For kommunens del er målsetninge-
ne ganske mange, for eksempel å ivareta medbestemmel-
sen til innbyggerne, sikre innbyggerne like rettigheter og 
ivareta lokaldemokratiet. Men det er også viktig at kom-
munen ivaretar sine sosiale forpliktelser og beskytter de 
som trenger det. Til sist er det et kommunalt ansvar å 
regulere arealbruk for hus- og næringsbygg. Dette er en 

Kapittel 7: Hvordan organiserer vi klimatilpasning?

Mye tilpasning foregår i eller er påvirket av organisasjo-
ner og institusjoner. Organisasjoner kan være bedriften 
du jobber i, en frivillig organisasjon som du er involvert 
i, for eksempel den lokale fotballklubben, eller det kan 
være din kommune eller ditt kraftselskap, et direktorat 
eller ansvarlig departement. Alle disse kan ha behov 
for å tenke tilpasning til klimaet, på forskjellig måte og 
i varierende grad. Organisasjoner kan gjøre mer enn 
summen av enkeltindivider, og derfor er organisasjoner 
viktige for klimatilpasning.

Vi kan tenke på organisasjoner som sammenstilling 
og koordinering av mennesker som sammen arbeider 
for et felles mål. Utfordringer for organisasjoner er ofte 
å definere målsetninger som alle kan jobbe sammen om 
å nå, å samordne medlemmene og å definere agendaer. 
Dette betyr samtidig at organisasjoner har stor påvirk-
ning på hva vi kan gjøre og ikke kan gjøre, innenfor or-
ganisasjonens rammer – selv om dette selvfølgelig også 
kan endres med litt tålmodighet. 

Organisasjoner har også stor påvirkning når det gjel-
der klimatilpasning. Om det er en lang tradisjon for å gjø-
re ting på bestemte måter i en organisasjon, kan endring 
være vanskelig å få til. Det kan også være vanskelig å få 
til noe man ønsker, dersom det kolliderer med etablerte 
holdninger. Hvem har ikke erfart at man ser hvordan noe 
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på organisasjonens dagsorden. Dette er ganske typisk 
for klimatilpasning, som i mange tilfeller er en «ny» ak-
tivitet. Det kan oppleves frustrerende og tungt å få satt 
noe viktig på organisasjonens agenda, men det er ikke 
umulig. Ofte kan vi finne noen i organisasjonen – kan-
skje i kommunen – som formelt har et ansvar for områ-
det, men som kanskje ikke oppfatter at klimatilpasning 
ligger innunder hans eller hennes ansvarsområde. Da er 
det kanskje dit vi skal rette oppmerksomheten for å på-
virke og etterlyse handling. Kanskje krever det litt jobb, 
men klarer man å etablere en enighet om at tilpasning 
ligger under et bestemt ansvarsområde, er det mye stør-
re sjanse for at organisasjonen tar ansvar for at noe skjer. 
Helt til ansvaret er formelt forankret et sted, er det viktig 
å tilpasse seg strukturene, eller organisasjonskartet som 
allerede finnes, for å få til en endring. 

Rammevilkår for tilpasning

Til sist må vi også huske på at det er en del statlige orga-
nisasjoner som, selv om de ikke har ansvaret for at tilpas-
ning skjer, i praksis gir mange av rammene for tilpasning 
til klimaendringene, særlig økonomiske rammevilkår. 
Siden ansvaret for tilpasning i stor grad er delt opp et-
ter sektorer i Norge, med et spesielt ansvar lagt til kom-
munene, er også sektorenes prioritering av ressurser og 
reguleringen av disse viktige for at tilpasning skal skje. 
Dette er for eksempel spesielt tydelig i kraftbransjen, 
der rundt 140 nettselskaper har ansvaret for at vi har 
en klimatilpasset og robust forsyning av strøm. Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) bestemmer gjen-
nom reguleringene hvor mye disse selskapene kan få 
lov å tjene, og i noen grad hva de gjør av aktiviteter. Slik 
skaper NVE sine reguleringer mange av forutsetningene 

viktig del av klimatilpasningsarbeidet som vi tar for oss 
i en annen del av denne boken. Men poenget her er at 
også kommunen er en organisasjon. Kan vi finne et for-
melt virkemiddel som vi kan bruke til klimatilpasning? 
Reguleringsplanene har vært i bruk lenge, og dette er 
et nyttig virkemiddel for kommunen for å hindre bolig-
bygging i områder som for eksempel blir mer utsatt for 
snøskred eller jordrasfare som følge av klimaendringene. 
Regulering av boliger som tar høyde for havnivåstigning, 
er et annet hensyn, eller å legge inn grøntarealer som gir 
plass til avrenning av vann. Reguleringsplanene er der-
for formelle virkemidler som kan brukes til å ivareta nye 
hensyn, både av klimamessig art eller andre behov. Men 
vi kan også erfare at når det dukker opp nye behov og 
utfordringer, så havner organisasjonene på etterskudd 
og endrer seg for sakte. 

Vi kan også oppleve at ingen har ansvaret for å ivareta 
en aktivitet som burde gjøres, for eksempel kartlegging 
av sårbarhet, og da kan det være vanskelig å få satt dette 

Her står Tromsø I.L.-direktør Brynjar Elde til livet i en utgiftspost som 
andre toppklubber slipper. 1,80 meter snø på Alfheim stadion, som det 
koster til sammen rundt 600 000 kroner å bli kvitt, i form av snømåking 
og strømutgifter til varmekabler. Foto: Rune Stoltz Bertinussen



KAPITTel 7: HVORdAn ORgAnISeReR VI KlIMATIlPASnIng?

61 

god tilpasning. Men et slikt system ivaretar ikke nødven-
digvis en helhetlig tankegang i tilpasningen, vi må huske 
på at klimatilpasning ikke bare er tekniske tilpasninger 
som å heve bebyggelse høyere over sjøkanten eller bygge 

for at nettselskapene vedlikeholder nettet og følger med 
på hva slags utfordringer klimaendringene vil bringe for 
strømforsyningen vår. Kanskje må vi ha enkelte endrin-
ger i reguleringene av nettselskaper for at vi skal få til 

Sårbarhet og robusthet i kraftbransjen

Kraftbransjen er et godt eksempel på en sårbar sektor som 
er svært viktig for samfunnet. Vi kaller dette for kritisk infra-
struktur – strøm er som samfunnets blod. Tenk bare på hva 
som skjer dersom strømmen blir borte. Først er det bare ube-
hagelig og upraktisk. Du kan ikke betale med kort i butikken. 
Dersom kassaapparatet går på strøm, kan du kanskje ikke beta-
le med kontanter heller. Etter en stund er det ikke varmt vann i 
leiligheten din. Bensinpumpene slutter å virke, så du bør helst 
ikke ha tom tank om du skal ut å kjøre. Det er ingen vits i å ta 
tog eller trikk. Du får ingen informasjon om hva som skjer via 
TV-en, den kan du jo ikke skru på. iPad og datamaskin virker 
heller ikke. Vi får håpe det ikke er vinter, for om noen timer be-
gynner temperaturen i leiligheten din å synke. Det begynner 

å bli kaldt. Sykehusene har nødstrømsaggregater, så disse er i 
funksjon. En stund. Innen nå bør strømmen ha kommet tilba-
ke, for ellers begynner det å bli alvorlig. Melkekyr må melkes, 
kyllinger må ha mat og varme. Dette er ofte avhengig av strøm 
fra nettet – eller fra nødaggregater. Mobilnettet er også grad-
vis ute av funksjon. Og folk begynner for alvor å fryse. Mange 
klarer ikke å få laget varm mat. Dette er i ferd med å bli alvorlig.

Dette scenariet er en realistisk beskrivelse av situasjonen 
dersom strømmen blir borte over et par dager. Dette har 
skjedd i Norge før, som det gjorde i Steigen i 2007. Den gang 
var det en liten kommune som ble rammet, og sannsynlighe-
ten for at dette skjer i en større norsk by er betraktelig mindre. 
Men det blir i så fall desto alvorligere. 

Spesialiseringen vi har i det norske samfunnet, der bedrifter 
og statlige organisasjoner har ansvar for snevrere saksområder 
samtidig som enkeltpersoners kompetanse også blir mer spe-
sialisert, kan gjøre at vi mister noe av vår naturlige robusthet 
fordi vi blir mer avhengige av at enkelte systemer skal fungere 
til enhver tid. Færre mennesker enn tidligere har i dag alterna-
tive varmekilder som vedovn. 
Kraftbransjen er kun ett eksempel på en sektor som må være 
oppmerksom på klimaendringene, følge med på hva som kan 
skje av endringer og tilpasse seg dette. De offentlige rammene 
for tilpasning til klimaendringene er viktig. For at viktige or-
ganisasjoner, som for eksempel kraftbransjen eller byggebran-
sjen skal kunne tilpasse seg, må de ha rammer og krav som er 
lagt opp til å bidra til endring. For eksempel ble kraftbransjen 
i Norge effektivisert gjennom hele 1990-tallet. Dette var på 
høy tid, og ble gjort for å spare offentlige utgifter. Men med 
endrede behov bør disse rammevilkårene også endres for å 
oppmuntre til en endringsvillig bransje som ser fremover i tid. 

Tusenvis av liter melk måtte helles ut i Steigen kommune under den 
ukeslange strømstansen i 2007. Foto: Øyvind Olsen



KlIMATIlPASnIng. HVA BeTYR deT FOR Meg?

62 

administrasjonen i økende grad har en byråkratisk rolle 
(som å sjekke at søknadspapirene er riktig fylt ut) heller 
enn en aktiv teknisk rolle (som å evaluere og gi råd om 
hvor og hvordan det skal bygges). Siden kommunens 
rolle blir å sette i verk forskrifter og retningslinjer utar-
beidet på nasjonalt nivå, får eventuell lokalkunnskap 
om klimatiske forhold og risiko for ekstremhendelser 
som skred og flom lite rom i beslutningsprosesser. 
Institusjonelle faktorer begrenser dermed kommunens 
evne til å gjennomføre klimatilpasning. Det er viktig 
at nasjonale tilpasningstiltak tar for seg institusjonelle 
strukturer, maktstrukturer og lokalkunnskap for å styr-
ke lokaltilpasning. Dette er en mer omfattende rolle 
enn å utarbeide klimakunnskap, forskrifter, regelverk og 
anbefalinger til sektorer og kommuner. 

Endringer skjer uansett

Sammen med endringer i samfunnsstrukturene på 
landsbygda som har påvirket arealbruken, ser vi også 
en kraftig omlegging i måten vi organiserer styringen 
av samfunnet på. Slike organisasjonsmessige og mer 
sentraliserte endringer påvirker individers, lokalsam-
funns og sektorers evne til å tilpasse seg. Disse end-
ringene har foregått gradvis siden tidlig på 1990-tal-
let i norsk og utenlandsk forvaltning og innebærer en 
rasjonalisering av statlig og kommunal virksomhet. 
Dette har betydd at stat og kommuner deler opp en-
heter som drives etter effektivitetskriterier, og disse 
enhetene styres mer indirekte etter formulerte mål. 
Eksemplene er mange og finnes i alle samfunnets sek-
torer, for eksempel oppsplittingen av produksjon- og 
netttjenester i det norske kraftsystemet i 1991, utskil-
lelsen av NSB og Posten BA i 1994, en økt bruk av 

kraftigere el-nett for å sikre mot strømbrudd. I noen til-
feller må vi også endre måten vi organiserer og regulerer 
enkelte ting, for å få til god tilpasning. 

En studie av flommen på Østlandet i 1995 viste at 
det institusjonelle rammeverket i Norge gir svake insen-
tiver for proaktiv flomhåndtering på kommunenivå, det 
vil si å redusere risiko for at flom vil ha store negative 
følger. Tiltak som fører til at man unngår skader, er van-
skeligere å få gjennomført enn de mer reaktive (og ofte 
dyrere) tiltakene for å reparere skadene etterpå. Studien 
viste også at der sterke lokale politiske og økonomiske 
interesser sammenfaller, kan dyre tiltak ofte gjennom-
føres meget raskt. Men dette skjer ofte på bekostning 
av grundig analyse av forskjellige alternative tiltak som 
kan redusere sårbarhet mest effektivt, og særlig på be-
kostning av miljøinteresser. Etter en flom kan det derfor 
være lettere å få gjennomslag for dyre, men ikke sær-
lig gjennomtenkte tiltak, som støtter mektige særinte-
resser. Lokalkunnskap og klimahensyn taper ofte mot 
økonomiske interesser fordi slike tiltak i liten grad er in-
stitusjonalisert i formelle beslutningsprosesser. En slik 
tilnærming ser på klimatilpasning som et teknisk inn-
grep som løser problemet en gang for alle, fremfor å se 
klimatilpasning som en kontinuerlig samfunnsprosess.

Flommen i 1995 førte til noen institusjonelle end-
ringer. Ekstremhendelser kan altså føre til læring og økt 
tilpasningskapasitet. Siden 1998 har NVE vært aktive i 
å utarbeide flomsonekart. Men i realiteten var det mer 
snakk om tydeliggjøring av roller og styrking av flom-
informasjonssystemer enn en desentralisering av beslut-
ningsmakt. Dette siste skyldes særlig det faktum at teknisk 
kapasitet på kommunenivå er blitt utarmet som ledd i en 
profesjonalisering av planleggings prosesser, der ansva-
ret for planlegging legges til utbygger mens kommune-
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fokus på økonomisk effektivitet – gjør det vanskeligere 
å ivareta bredere samfunnshensyn. I Norge er klimatil-
pasningen lagt opp til å skulle ivaretas gjennom alle-
rede eksisterende organisering, og det er fornuftig der 
tilpasningen kan reduseres til enkle tekniske løsninger. 
Men en ting som karakteriserer klimaendringene er jo 
nettopp det at det angår nesten alle samfunnsområder, 
alle sektorer, og kan derfor ikke løses utelukkende gjen-
nom enkle tiltak i enkeltsektorer. Det vi kan kalle for 

anbud i omsorgssektoren, sykehusreform og endrin-
ger i kommunenes planvirksomhet, men også mer 
«usynlige» endringer for folk flest der direktoratene 
og kommunale etater i en del tilfeller får mer spesiali-
serte ansvarsområder og blir mindre koblet til de kon-
krete politiske beslutningene.

Så hva har dette med tilpasning til klimaendringene 
å gjøre? Svaret er at denne oppsplittingen av forvalt-
ningsansvar og nye krav til hver enhet – spesielt et økt 

Et flomrammet hus i Sel kommune, Otta. Foto: Lise Åserud / Scanpix
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økt koordinering i den norske forvaltningen for å hindre 
at fragmentering blir et problem. I tillegg er tilpasning til 
klimaendringene ikke alltid så lett å begrunne i økono-
misk lønnsomhet – særlig ikke dersom vi har en tidsho-
risont på noen få år. Det må derfor være en åpen dialog 
angående hva som er en ønskelig utvikling, og hvordan 
man kan sikre disse mer langsiktige hensynene. 

«silotenkning» betyr at sektorene tar ansvar for sitt, 
men det betyr også at alt som ikke passer innenfor en 
sektor, ofte ikke blir ivaretatt. Denne endringen i den 
norske forvaltningen kan vi derfor kalle en fragmente-
ring, og faren er til stede for at klimatilpasning blir et 
hensyn som ikke fanges opp av radaren når alle kun har 
ansvar for sine sektorområder. Det er altså behov for en 

Forsker og friluftsmannen for-
teller: Gjennom en oppvekst 
med friluftsliv som en av de 
viktigste aktivitetene har jeg 
alltid følt meg nær naturen. 
Gjennom elvepadling og 
toppturer på telemarkski har 
jeg blitt kjent med naturkref-
ter og lært å respektere dem. 
Men jeg har også lært at sys-

temer, som for eksempel hvilke forhold som danner høy ri-
siko for snøskred, har bakgrunn i ganske komplekse forhold. 
Også vannet i elvene våre, når de vil stige og synke eller bli 
for store til trygg kajakkpadling, henger sammen med mange 
faktorer som krever noen års erfaring for å forstå. Likevel 
er det ikke umulig. Når jeg vet at elven Frya ved Ringebu i 
Gudbrandsdalen har et visst nivå, og det ikke er varslet sto-
re mengder nedbør, er det sannsynlig at også Stor-Ula har 
et bra nivå for å forsere fossene nedover den bratte elven. 

Vannstanden for Frya ligger ute på Internett, og dersom det 
heller ikke er mye snø i Rondane, der Stor-Ula renner, er jeg 
ganske sikker på å treffe riktig vannstand. Men tar jeg feil, kan 
det bli en lang bomtur.

Samtidig kan man si at min vei inn i tilpasningsforskningen 
har vært «bakveien». Jeg har en bakgrunn i statsvitenskap og 
internasjonal politikk, før veien gikk til organisasjonsforskning 
og tilpasning til klimaendringer. Slik har jeg startet som for-
sker, med en faglig og etter hvert sterk interesse for hva som 
påvirker prosesser i organisasjoner til tilpasning til klimaend-
ringer. Jeg har fått utfolde meg i PLAN-prosjektet med å jobbe 
med kulturen og organiseringen av kraftbransjen. Jeg stiller i 
prosjektet spørsmål om hvorvidt denne sektoren er så tilpas-
ningsdyktig til klimaendringene som vi kanskje tror. Svaret 
viser seg å være nei. Selv om jeg er klimabevisst, har ikke min 
vei startet med klimaendringer, men det er i dag en viktig del 
av min hverdag. Kanskje er ikke dette så rart når jeg ser tilbake 
på mitt forhold til naturen. 
Tor Håkon Inderberg , statsviter

Foto: Privat
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Foto: NVE 
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Foto: Einar Egeland
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nok ikke fått testet en gang for alle. Vi diskuterer denne 
påstanden som den første av til sammen fem myter. Så 
er det opp til deg hva du ønsker å konkludere med.

Påstand 1: Nordmenn er robuste  
og kan tilpasse seg alt

Norge er et grisgrendt land med et forholdsvis tøft kli-
ma, og vi har lange tradisjoner for «å stå han av», som 
de sier nordpå. Dette gjør at vi ser på oss selv som used-
vanlig motstandsdyktige folk med god tilpasningskapa-
sitet. «Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær», 
sier vi og ler litt av utlendinger som går i fjellet med alt-
for lite klær og blir overrasket av uvær. Eller utenlandske 
trailere med sommerdekk. Vi kan tilpasse oss alt, det er 
en del av vår identitet. En turgåer kommer fornøyd inn 
fra striregnet, tørr innenfor regntøyet, opprømt og rød i 
kinnene: «Det er deilig å føle på elementene!» 

Dette kjære og kjente bildet er enkelt og trygt – men 
inspirerer oss samtidig til mange spørsmål og tanker. Det 
første er hvor ukomfortabelt det er å se seg selv som sår-
bar overfor klimaendringer. Å takle været er en del av vår 
trygghetsfølelse og styrke. Motsatt, er det noe vær vi ikke 
klarer å takle har vi i grunnen tabbet oss ut – det signalise-
rer svakhet. Vi vil helst se oss selv som tilpasningsdyktig 

Klimatilpasning som tema i politikk og planlegging er 
rimelig nytt, og forskningsfeltet om tilpasning henger 
ikke alltid sammen med våre dagligdagse ideer om til-
pasning. I dette kapittelet tar vi utgangspunkt i et antall 
myter knyttet til klimatilpasning, og diskuterer hold-
barheten i dem. Mytene er ikke tilfeldig plukket ut, men 
er valgt fordi de ofte brukes som forklaring på hvorfor 
vi ikke trenger å gjøre noe – eller ikke gjør noe akkurat 
nå –for å tilpasse oss endringene i klimaet. 

Vi mener det er viktig å stille spørsmål ved etablerte 
sannheter. Ubestridte sannheter bør alltid møtes med 
et kritisk lys, enten de passer til våre synspunkter eller 
ikke. Kanskje er det ikke alltid selve svarene vi trenger, 
men snarere noen nye perspektiver. Det er det vi for-
søker å gjøre i dette kapittelet. Om du er uenig i hva 
vi skriver her, har vi oppnådd det vi ønsker – da har vi 
kanskje stilt de nødvendige spørsmålene. Det er nyttig 
å åpne opp for dialoger omkring forskjellige synspunk-
ter på klimatilpasning. Ikke for å overbevise hverandre 
om hva som er viktig eller riktig, men for å se nærmere 
på de store antagelsene som ligger bak forskjellige me-
ninger og hvilke verdier vi holder fast ved. 

Overskriften på dette kapittelet kan også ses på 
som en slik type myte. Eller er den det? Vår evne til å 
tilpasse oss kjenner kanskje ingen grenser? Det har vi 

Kapittel 8: «Vi kan tilpasse oss alt!» 
Myter mot endring
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skape omfattende endringer. Dette vil innebære flere 
overraskelser, og kanskje også flere overraskende over-
raskelser. Da må vi ikke bare stå sterkere, men også være 
villige til å endre på måten vi gjør ting på. Og kanskje 
mest viktig, være villige til å endre vår tenkning om for-
holdet til naturen, til hverandre og til fremtiden.

Påstand 2: Lokalkunnskap er tilstrekkelig  
for klimatilpasning

Kunnskap om lokale forhold er gjerne fremholdt som 
nøkkelen til å få til nødvendige endringer og å finne 
frem til «riktige» tilpasningsgrep. På den ene siden  
stemmer dette godt i mange tilfeller. Praktiske tilpas-
ninger til endringer i klimaet gjøres ofte lokalt ved at 
bygg plasseres fornuftig med tanke på endringer vi for-
venter skal komme, eller ved at kommunen øker avløps-
kapasiteten i byen. Disse endringene er en viktig del av 
klimatilpasningsarbeidet og må passe inn i hensynet til 
nærmiljøet. For å gjøre dette riktig er vi selvfølgelig av-
hengig av kunnskap om lokale forhold. I tillegg så er lo-
kalkunnskapen basert på erfaring og forståelse av lokale 
forhold, utviklet gjennom generasjoner. 

På den andre siden kan lokal kunnskap være util-
strekkelig for klimatilpasning. Gjennom arbeidet vårt 
med klimatilpasning har vi funnet flere eksempler på 
at enkelte stoler på at dersom de gjør slik de alltid har 
gjort, så går ting bra. Men det er det ikke sikkert at det 
gjør lenger. Lokalkunnskap er tilpasset dagens situasjon 
og dagens klima, og basert på erfaringer og historiske 
hendelser. Den vil derfor være bakoverskuende i den for-
stand at den ser på hva som har skjedd tidligere, for å 
håndtere fremtidige utfordringer. Her ligger det også en 
fare. Vi har for eksempel møtt strømleverandører som 

også overfor klimaendringer, ikke som en uforberedt ut-
lending – på glatte dekk på vinterføre fordi han er ukjent 
med «norske forhold». Hvor mange av oss har ikke flirt 
litt fårete av utlendinger i skiløypa med dongeribukse – 
selve symbolet på manglende tilpasning. Vi vet jo bedre! 

Og sammenlignet med mennesker i andre land er 
vi vel også tilpasningsdyktige – i alle fall innenfor våre 
vante elementer som snø og kulde. Det at vi oppfat-
ter oss selv som tilpasningsdyktige, kan gjøre oss mer 
sårbare fordi vi ser at fremtidig vær og klima vil være 
forskjellig fra det vi er vant med – på tross av at vi er 
vant med store variasjoner. Et klima i endring vil ikke 
nødvendigvis bare føre til mer av det samme, men også 
til nye værmønstre og mer ekstremvær – eller det vi 
tenker på som skikkelig uvær. Effekter av klimaend-
ringer påvirker alt fra planter, dyr og økosystemer til 
jordbruk, skogbruk, fiskeri og transport. Kan vi tilpasse 
oss til endringer overalt? Å gjøre det vil kreve en annen 
og ny type tilpasning. Havnivåstigning kombinert med 
stormflo vil kreve at vi tenker nytt omkring byggegren-
ser og ferdsel. Og skal vi ferdes i fjellet, holder det ikke 
bare å huske på fjellvettreglene lenger, selv om de reg-
lene nå vil inneholde informasjon om snøskred.

At vi er vant til å klare røft vær, må altså ikke 
sammenblandes med tilpasningskapasitet. Vi er vant 
med det været vi pleier å ha, og det kan være ganske 
røft. Men det betyr ikke nødvendigvis at vi er tilpas-
ningsdyktige til nye typer endringer som skjer enten 
her hjemme eller i andre land, eller at vi kan håndtere 
nye typer utfordringer. Vi bør ikke blande robusthet 
med det å være dynamiske. For det er jo ikke sikkert 
at vi nordmenn egentlig er så veldig dynamiske og en-
dringsvillige selv om vi tenker på oss selv som hardføre. 
Klimaendringer vil, som vi har sett tidligere i boken, 
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lokalkunnskap må derfor kombineres med ny, den må 
settes inn i større systemer, og vi må søke kunnskap 
utenfor de tradisjonelle kanalene. Vi har for eksem-
pel funnet ut at de strømnettselskapene i Norge som 
er flinkest på tilpasning, er de som evner å lage syste-
mer for å planlegge de tiltakene som må gjøres i årene 
fremover. Fleksibilitet og evnen til omstilling har alltid 
vært suksesskriterier for både bedrifter og folkegrup-
per og kulturer, og dette gjelder også klimatilpasning. 
Lokalkunnskapen vil fortsatt være viktig , men nå som 
en del av et større kunnskapsgrunnlag. Det er også vik-
tig at vi er åpne for læring. 

Kunnskapen er ikke statisk, men dynamisk, spesielt 
når det gjelder vår forståelse av komplekse systemer. 
Vitenskapelig kunnskap er også hele tiden i endring, 
det er et av de viktige premissene for å øke lærdom. Vi 
har mye kunnskap nå som vi ikke hadde tidligere, for 
eksempel om havforsuring på grunn av økt CO2 i atmo-
sfæren. Og forskere har nylig oppdaget en ny havstrøm 
vest for Island som i likhet med Golfstrømmen har 
betydning for klimaet, fordi havsirkulasjonen er med 
å fordele den varmen vi får fra sola, samtidig som den 
i stor grad drives av temperaturforskjeller. Vi vet nå at 
miljøendringer sjelden skjer på en lineær måte, men at 
det er terskler eller grenser som kan føre til store end-
ringer når de overskrides. 

Vi mener at en integrering av lokalkunnskap og 
mer formell vitenskapelig kunnskap vil kunne bidra 
til å forankre problemer og løsninger i lokalbefolknin-
gen, og på den måten være relevant for klimatilpasning. 
Lokalkunnskap er særdeles viktig for forskerne når de 
skal se på hva slags endringer som får konsekvenser lo-
kalt. Vi må rett og slett snakke sammen og lære sammen. 
Å formidle kunnskap om risikoer til relevante aktører i 

sier at de kjenner «sitt» nett så godt, og at nettopp dét 
er en styrke for å tilpasse seg klimaendringer. Men det er 
langt fra sikkert at slik lokalkunnskap evner å ta hensyn 
til nye utfordringer som kan bli en følge av endringer i 
klimaet. Det samme gjelder hvor vi bygger hus: Flere av 
snø- og sørpeskredene i 2011 gikk på steder hvor ingen 
skred tidligere hadde gått i «manns minne». 

Men er det ikke nettopp det som kjennetegner klima-
endringene, at ting ikke blir som før? At det regner mer 
intenst i perioder, og at jordbunnen ikke er vant til å ta 
imot slike nedbørmengder, og at det derfor raser ut der 
det aldri før har vært skred? At vi får nye skadedyr som 
spiser opp avling og trær, eller at vi mister fugler og in-
sekter som sprer pollen? At vinden kommer fra nye ret-
ninger? Da er det ikke sikkert at lokal og gammel kunn-
skap er det eneste saliggjørende. Vi har møtt nordnorske 
fiskere som oppgitt slår ut med armene og sier at de ikke 
kjenner igjen havet, det oppfører seg ikke helt som før, 
og at de gamle reglene ikke gjelder lenger. Dette gir en 
god porsjon usikkerhet blant fiskerne som er avhengige 
av sin egen lokalkunnskap for å ferdes trygt på havet. Det 
at lokalkunnskapen om vær og vind ikke lenger holder 
mål, gir dermed en utrygghet og en sårbarhet overfor kli-
maendringer. Dette betyr også at tradisjonen med å vi-
dereføre kunnskap blir svekket fordi de eldre ikke lenger 
stoler på sin egen kunnskap. Dette får konsekvenser for 
relasjoner mellom mennesker i lokalsamfunn. 

Med denne nye situasjonen er det nødvendig å se 
fremover. Det blir endringer i været, variasjonene blir 
kanskje større, og ekstremværhendelsene blir mer ek-
streme og vil skje oftere. Vi kan rett og slett ikke gå 
baklengs inn i fremtiden, med blikket festet på hvor-
dan ting var før. Norge kommer fortsatt til å være der, 
men endringene vil påvirke oss ganske mye. Gammel 
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I verste fall kan man oppleve at det tekniske vernet 
som er konstruert for å beskytte boligområdet der du 
eller dine slektninger bor, gjør flommen verre akkurat 
for deg. 

Teknologi kan ikke løse alt. For det første er det ikke 
bare å «ta i bruk» teknologi – det kan være mange hin-
dre på veien for iverksetting. Ofte har bedrifter inves-
tert i tidligere løsninger som fungerer tilstrekkelig for 
det de er ment til, og slike gamle løsninger er ofte dyre 
å bytte ut. Et eksempel på dette er overvannsrør som 
er dimensjonert i henhold til historiske erfaringer med 
nedbør. Det er svært kostbart å grave opp og bytte til 
større dimensjoner. Slike tregheter finner vi mange av, 
noe som gjør det vanskeligere å bytte ut tekniske løs-
ninger som på tegnebrettet kan se flotte ut. 

I tillegg må vi huske på at tekniske løsninger ikke 
kan ordne opp i alle utfordringer. Noen ganger må vi 
rett og slett endre måten vi gjør ting på. Dette kan opp-
leves slitsomt før vi venner oss til det, men kan være 
ganske enkelt sett i ettertid. For eksempel er det å bli 
vant til å rutinemessig vurdere risikosituasjonen knyt-
tet til klimaendringene noe de norske nettselskapene 
er pliktige til å gjøre, og her ligger det muligheter for 
å identifisere mulige tiltak. Vi ser imidlertid at disse ri-
siko- og sårbarhetsanalysene (ROS) er av ganske vari-
erende kvalitet når det gjelder klimaendringene, mens 
de fungerer bedre til å vurdere andre faktorer. Dersom 
ikke rutinene rundt ROS blir bedre, hjelper det da å ha 
mulige tekniske løsninger? Et annet eksempel er at det 
for arealplanleggere kan være helt nytt å samarbeide 
med hydrologer og kommunalteknikere for å sikre gode 
løsninger for avrenning innenfor nedbørsfelt. Og vice 
versa, for ingeniører innen vann og avløp kan det være 
helt nytt å forholde seg til planteforskere med kunnskap 

lokalsamfunnet blir også viktig for å øke tilpasningsev-
nen – og da er lokalkunnskap og lokal forankring viktig. 

Påstand 3: Teknologi kan løse klimaendringer

Vi som har skrevet denne boken, har litt forskjellig 
erfaring med klimatilpasning. Vi mener at det finnes 
flere gode teknologiske løsninger som kan fungere 
som tilpasninger til klimaendringene, for eksempel di-
ker og flomvern. Om du har et hus som befinner seg i 
et område som i økende grad blir utsatt for flomfare, 
er du nok takknemlig for diker eller flomvern som 
beskytter området der du bor. Imidlertid er slike kon-
struksjoner bygget og dimensjonert etter statistiske 
prinsipper. Flomvernet som beskytter området du bor, 
er kanskje holdbar for femti- eller hundreårsflommen. 
Men dersom 200-årsflommen kommer, betyr det lite. 

New Orleans, USA. Demningen ved 17th Street Canal i New Orleans 
var en av rundt 50 som ga etter for de enorme vannmassene som strøm-
met inn i kanalene under orkanen Katrina 29. august 2005. Kollapsen 
var en av de alvorligste, og flomvernet er nå forsterket kraftig. «Folk 
er naturlig nok nervøse, men det er trygt nå», sier Donald Jolissaint 
i Army Corps of Engineers, som er anvarlig for byens flomvern.  
Foto: Andreas Bondevik / Scanpix
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si tekniske systemer som mobiltelefoni, strøm og veitil-
gang. Tekniske systemer er ofte en viktig del av løsnin-
gen, men samtidig er de også ofte med på å bidra til økt 
sårbarhet fordi så mye av vårt samfunn avhenger av at 
denne teknologien fungerer. I mange tilfeller mangler 
vi, eller mangler evnen til å benytte oss av, alternativer 
når teknologien svikter. 

Tiltak for tilpasning til endringer i klimaet baserer 
seg også ofte på en eller annen form for organisering i 
bunn, selv om det er snakk om å innføre et fysisk tiltak. 
Varslingssystemer for ekstremvær, å øke robustheten til 
kraftnettet vårt, ansvarliggjøring av sektormyndigheter, 
eller at vi som enkeltpersoner endrer adferd er viktig 
for tilpasning – alt dette krever organisering av aktivitet 
og spredning av informasjon. Da må vi også få det høyt 
opp på agendaen. Dette krever at vi kjenner de viktigste 
endringene som vil eller kan komme, og er villige til å 
endre adferd eller gjøre tiltak for å redusere sårbarhet til 
disse endringene. Ofte betyr det at vi må se problemer 
fra nye perspektiver. 

Påstand 4: Å tilpasse seg klimaendringer er det 
samme som å «gi opp»

Tenk litt på denne påstanden. Den reflekterer den to-
delingen vi ofte finner i diskusjoner av menneskeskapte 
klima endringer: Enten må vi bekjempe klimaendringene 
gjennom å begrense utslipp som fører til klimaendringer, 
eller så må vi tilpasse oss endringene slik at vi ikke blir 
skadelidende. Men er det virkelig enten – eller?

Vi som skriver denne boken, er ikke enige i påstan-
den over. Den skaper et uriktig inntrykk av at vi enten 
må gjøre det ene eller det andre. Menneskene har satt i 
gang en prosess gjennom våre utslipp som gjør at selv 

om hvor mye ulike planter kan suge opp av vann når av-
renningsløsninger skal etableres. 

Noen ganger er «enkle» tekniske løsninger ikke 
nødvendigvis så enkle å innføre likevel. Tekniske løs-
ninger som bryter med etablerte oppfatninger om hvor-
dan vi pleier å gjøre noe, eller våre oppfatninger om 
hvordan ting «skal være», er også et hinder for iverk-
setting av nye teknologiske løsninger. Et eksempel på 
tekniske løsninger som har vært vanskelige å gjennom-
føre likevel er nedgraving, eller kabling, av det lokale 
strømnettet hos norske nettselskap. Mens dette er gjort 
i stort omfang i Sverige etter orkanen Gudrun i 2005, er 
dette vurdert som for dyrt i Norge, selv der bakken til-
later det. Hvordan kommer man frem til så forskjellige 
svar? Her ligger ikke problemet i mangel på tekniske 
løsninger, men kanskje heller i hvordan de forskjellige 
mulighetene vurderes. 

I tillegg kan kortsiktige tilpasninger, som flomvern, 
bidra til direkte skadelige mekanismer der de bidrar til 
å muliggjøre bosettingsmønstre som er uheldige, og på 
sikt derfor bidrar til å øke sårbarheten. Dette er pro-
blemstillinger som oppfordrer oss til å tenke litt «uten-
for boksen». Kan det være en god idé å se nærmere 
på kommunale planreguleringer? Det er jo noen som 
må betale for skader som påføres hus, og det kan være 
ganske dramatisk for en familie å få hjemmet sitt øde-
lagt. Man kan oppleve at boliger ikke blir salgbare. Det 
er ikke sikkert at det bare er å bygge høyere flomvern 
foran ditt hus. 

Vi opplever også en sterkere avhengighet av tekniske 
hjelpemidler, og dette kan i verste fall bidra til økt sår-
barhet for klimaendringer. Da stormen Dagmar veltet 
inn over Vestlandet i julen 2011, var de største proble-
mene knyttet til transport og kommunikasjon, det vil 
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utslippsbegrensning må derfor være en stor del av en-
hver strategi for klimatilpasning.

Påstand 5: Jeg kan ikke bidra – problemet er  
alt for stort

Kan jeg påvirke klimaet? Kan jeg påvirke klimatilpas-
ningen? Det er så mange andre mennesker i verden, 
mange større land enn lille Norge og store multinasjo-
nale selskaper med mye makt som styrer oss. Vi kan føle 
at vi «forsvinner litt i mengden». Men det er tvert imot 
når vi ikke gjør noe at vi forsvinner i mengden. Den som 
ønsker å få til noe, påvirker veldig mange flere rundt seg 
enn den som ikke har så mange meninger. Du leser jo 
dette, gjør du ikke?

Mange synes at klimaproblemet er alt for stort og 
komplekst, og at regjeringen eller myndigheter må 
bestemme først og legge forholdene til rette slik at vi 
vanlige mennesker kan tilpasse oss. Men som vi har 
diskutert, betyr tilpasning til klimaendringene mange 
forskjellige ting, også endring i tenkemåter og adferd 
og endringer i det økonomiske systemet, i beslutnings-
prosesser og i maktstrukturer. Hvem har ansvaret for at 
disse endringene vil skje? Du tenker kanskje at dersom 
trusselen var stor nok, så ville staten ta ansvar for at noe 
blir gjort? I så fall er du nok ikke alene. Men tilpasning 
til klimaendringene er ikke noe som kan løses en gang 
for alle, eller innenfor én enkelt sektor. Heller ikke er 
det ett svar som gjelder. Det er flere. Tilpasning til kli-
maendringene er et pågående arbeid som må skje på 
alle nivåer, innenfor alle deler av samfunnet. 

Myndighetene trenger hjelp til å sette dette på 
agendaen. Det er riktig at det i en del tilfeller er nød-
vendig med reguleringer fra kommune og stat, men 

om vi i dag stoppet alle utslipp, så ville temperaturen 
likevel øke. Det er som en supertanker som vil sige flere 
nautiske mil selv om motoren ble slått av. Det betyr at 
klimaendringene allerede er underveis, og de vil fort-
sette å komme. Forskere vet med stor sikkerhet at det 
blir mer regn og økt flomfare en del steder i Norge. Vi 
vet med stor sikkerhet at det blir mindre snø en del 
steder. Vi vet at disse endringene kan påvirke fiskeri, 
kraftforsyning, landarealer i kystsoner, landbruk og 
mange flere sider av samfunnet. Dette må vi mennes-
ker tilpasse oss til – uavhengig av hvor dyktige vi er til 
å redusere klimagassutslipp. Det betyr at vi må ha to 
tanker i hodet samtidig: Samfunnet må tenke på både 
tilpasning til klimaendringer og på utslippsreduksjoner 
for å bremse utviklingen. 

I tillegg må vi også etter hvert tilpasse oss til ut-
slippsreduserende tiltak. Dette vil kreve en omstilling 
av vår adferd og hvordan samfunnet er innrettet. Men 
det er ikke noe motsetningsforhold mellom disse to 
målene: tilpasning og utslippsreduserende tiltak. Vi kan 
tenke at kortsiktige mål om å redusere sårbarheten vår 
for de endringene som kommer, ikke må komme i veien 
for det langsiktige målet om å hindre eller å bekjempe 
klimaendringene. Disse målene bør virke sammen, og 
ikke gå på bekostning av hverandre. 

Forskningen har også hele tiden først og fremst 
vært rettet mot utslippsbegrensning av CO2. Opp til for 
noen år siden var det også mange forskere som mente 
at man ikke skulle fokusere på tilpasning fordi det ville 
trekke oppmerksomheten vekk fra utslippsbegrens-
ning. Forskning på tilpasning har fått økt aksept de siste 
årene. Da er det kanskje ikke så rart at denne myten har 
fått fotfeste. Å redusere utslipp av klimagasser som CO2 
er den eneste sikre måten å håndtere problemet på – og 
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Reclamation, 2003, Robert and Shana ParkeHarrison (www.parkeharrison.com)
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mange som forventer at de tar tak i utfordringer som 
for eksempel tilpasning til klimaendringer. Det er klart 
at myndigheter på alle nivå har en rolle å spille i tilpas-
ningsarbeidet, spesielt i å utvikle klare retningslinjer, 
koordinering og informasjonsflyt. Det er også klart at 
individer, lokalsamfunn, bedrifter og organisasjoner har 
en klar rolle i tilpasningsarbeidet. Det er dette samspillet 
mellom de ulike aktørene som vil være avgjørende for 
en koordinert og vellykket tilpasning. 

selve aktivitetene som skal gjennomføres må gjøres av 
«alle». Om vi tenker på tilpasning som en politikk, er 
det behov for grasrotarbeid (ofte innenfor organisasjo-
ner), og det er nødvendig at dette arbeidet møter tiltak 
fra myndigheter slik at tilpasning ikke blir for tungt. 
Det er mye derfor vi er avhengige av det vi i denne bo-
ken kaller ildsjeler.

Myndighetene blir av og til kritisert for å være for 
byråkratiske, og for å være for store. Samtidig er det 

Nettverk og inspirasjon gjennom Green Drinks

Forskning viser at hver av oss påvirker veldig mange rundt oss 
gjennom hva vi gjør. Dette skjer gjennom kontakt med fami-
lie, venner og kollegaer, som igjen har sine nettverk. Ofte føler 
man seg litt ensom når man satser på noe som nesten virker 
utopisk i en verden hvor realiteten er helt annerledes. Det er 
derfor viktig å komme sammen med likesinnede for fellesskap 

og inspirasjon. Da ser man raskt at alle og enhver kan bidra på 
en positiv måte.

Et eksempel på et slikt møtested er Green Drinks Oslo som ble 
startet opp høsten 2009, og som siden den gang har vært med på 
å samle hundrevis av miljøinteresserte mennesker til nettverks-
bygging og samtale over noe godt å drikke. De uformelle mø-
tene er gratis og åpne for alle og finner sted den første tirsdagen 
hver måned på Oslo Mekaniske Verksted. Green Drinks Oslo er 
en del av det internasjonale nettverket Green Drinks som siden 
sin opprinnelse i England i 1989 har spredt seg over hele verden 
og nå er aktivt i over 600 byer! I Norge finnes det Green Drinks 
i Oslo, Trondheim, Bergen, Ås og Stavanger. Ideen bak nettver-
ket er å tilrettelegge for økt kontakt mellom mennesker som har 
et engasjement knyttet til det «grønne», enten det er i form av 
jobb, studier eller gjennom det daglige liv. Via Green Drinks 
skapes spennende forbindelser mellom mennesker på tvers av 
private og offentlige virksomheter, fra ulike organisasjoner og 
med ulik bakgrunn og utdannelse. Gjennom de månedlige tref-
fene har folk fått nye kontakter og skapt nye vennskap, noen har 
funnet seg jobb, ideer og planer rundt spennende prosjekter har 
oppstått, og ikke minst – folk har hatt moro og blitt inspirert! 

Green Drinks Oslo. Foto: Siri Mittet
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En ildsjel forteller: Jeg tenker 
ikke på meg selv som en «ild-
sjel», men heller en person 
som har et sterkt engasjement 
og et ønske om å bidra aktivt 
på et viktig område. 

Jeg har alltid vært glad i na-
turen og som liten jente lekte 
jeg mye i skogen og klatret i 
trær. Gjennom utdanning og 
økende livserfaring fikk jeg 
en forståelse av samspillet 
mellom mennesker og na-
tur, og en økende bevissthet 
om at vi må jobbe med sam-

funnsendringer for å skape en mer miljøvennlig og rettferdig 
verden. Min kjære far har alltid vært en «entreprenør», en 
person som tar det første steget i stedet for å vente på at andre 
gjør noe. Jeg innehar nok også mye av den samme (sunnmør-
ske) mentaliteten, og med de enorme klima- og miljøutfor-
dringene som jordkloden vår står ovenfor, så er det å vente 
til i morgen med å gjøre noe ikke et alternativ. Jeg føler også 
et ansvar for å bruke den kunnskap og erfaring jeg har, til noe 

positivt i samfunnet, som forhåpentligvis kan stå som et godt 
eksempel og inspirere andre. 

Mye av engasjementet mitt finner sted på det lokale plan 
hvor jeg føler tilhørighet og hvor det gir ekstra mening å bi-
dra. De siste to og et halvt årene har jeg vært en av drivkrefte-
ne bak Green Drinks Oslo, et uformelt møtested og nettverk 
for mennesker som har en interesse for miljøspørsmål. Siden 
slutten av 2010 har jeg vært involvert i lokalmiljø initiativet 
Omstilling Sagene hvor jeg sammen med en gruppe entusi-
aster jobber med ulike prosjekter og aktiviteter for å utvikle 
Bydel Sagene på en mer miljøvennlig og inkluderende måte. 
Og i høst tok jeg også steget inn i lokalpolitikken. Da ble jeg 
valgt inn som vararepresentant for Miljøpartiet De Grønne 
i Bydel Sagene og sitter nå i styret for partiet og er medlem 
(nestleder) i Kultur og Nærmiljøkomiteen. 

Som mange mennesker føler jeg til tider en overhengende 
pessimisme for fremtiden, men i stedet for å la utilfredsheten 
lede til nedstemthet og passivitet, prøver jeg å omstille den til 
noe positivt og til motivasjon for handling. Og ved å involve-
re meg på en praktisk måte, i felleskap med andre engasjerte 
mennesker, så fylles jeg med håp og tro på at det er mulig å 
utgjøre en forskjell.
Siri Mittet, master i miljø og bærekraftig utvikling

Foto: Ram Gupta
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3) hvilke verdier danner grunnlaget for beslutninger; 
og 4) hvem har ansvaret, og hvem skal ta lederrollen? 
I dette kapittelet tar vi for oss viktigheten av forstå-
else og kunnskap, visjon, verdier og lederskap i fremti-
dig klimatilpasning. 

Forståelse og kunnskap 

Det er fortsatt stor skepsis blant folk om hvorvidt 
klimaendringer er menneskeskapt. Målinger gjort av 
TNS Gallup i 2011 viser at bare to av tre nordmenn 
tror at klimaendringene er menneskeskapt, og klima-
interessen blant ungdom har gått kraftig tilbake. Vi ser 
at holdningene til klimaproblemet har en tendens til 
å følge mediedekningen av feltet. Samtidig ser vi til 
stadighet at media fremstiller klimavitenskap som ren 
gjetning, og ikke som en vitenskap basert på obser-
verbare forhold mellom fysiske, biologiske, kjemiske, 
geologiske og menneskelige prosesser. Jo, det er et 
komplekst system med tusenvis av variabler og mange 
tilbakeføringsmekanismer, noe som betyr at det ikke 
er mulig å se alt i et lineært forhold. Men vi har lært 
mye om komplekse prosesser, og hvordan systemer 
henger sammen, og vi vet at endringer skjer i klimasys-
temet, og at vi mennesker påvirker disse endringene.

Hvordan kan vi snakke om at vi må tilpasse oss klima-
problemet på en bærekraftig måte, når vi samtidig 
fortsetter å bidra til det samme problemet? Det hø-
res ut som et paradoks. I alle fall er dette ikke et trivi-
elt spørsmål, og det finnes dessverre ingen enkle svar. 
Det handler om endringer. Ikke bare om holdning – og 
adferdsendring på individnivå, men også om organi-
sasjonsendring og om endring i det samfunnsmessige 
og økonomiske systemet. Tilpasning er omfattende og 
innebærer at vi må fokusere på det store bildet og se 
hvordan alt henger sammen. 

Hvor ligger så det store, og kanskje til nå litt uopp-
dagede potensialet for tilpasning? Vi har allerede snak-
ket om viktigheten av holdninger og oppfatninger, og 
da som en barriere for tilpasning – «vi er så vant med å 
takle ekstremt og skiftende vær at vi ikke trenger å ten-
ke på klimatilpasning». Men er det andre barrierer som 
stopper oss, hvor vi har noe å hente og strekke oss etter 
i klimatilpasningsarbeidet? 

Mye tyder på at vi må gå dypere til verks i vår 
analyse, og vi kan tenke på flere forhold som blir av-
gjørende for en klimatilpasning i fremtiden. Dette 
innebærer å belyse spørsmål som 1) hvordan forstår 
vi klimautfordringen?; 2) hva slags fremtid ønsker vi 
for oss selv, og hva slags samfunn og livsstil vil vi ha?; 

Kapittel 9: Veien videre: Hva er viktig?
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og i fremtiden. Det er dette grunnlaget som i dag gir 
oss tungtveiende vitenskapelige bevis for at endringer 
delvis er menneskeskapt (jf. kapittel 2). Vår kunnskap 
om forholdet mellom atmosfære, land, hav, is og men-
nesker viser at vi mennesker faktisk er en viktig del av 
systemet, og at menneskers aktivitet er en viktig årsak 
til endringer i jordens klima. Derfor er det mange nå 
som sier at vi lever i en «antroposen» tidsalder – en ny 
geologisk alder hvor vi som mennesker påvirker jorden.

Klimaforskning har resultert i mange viktige funn 
om klimasystemet og menneskers påvirkning, og vi 
øker vår kunnskap mer og mer. De store fremskrit-
tene innen klimaforskning har imidlertid kommet ved 
at de ulike fagdisiplinene har samarbeidet og fokusert 
på hvordan én del av systemet (for eksempel havnivå) 
er påvirket av endringer i en annen del av systemet (for 
eksempel issmelting). Og vi fortsetter å samle inn data 
om endringsprosesser, inkludert data om menneskers 
handlinger og hvordan de påvirker miljøet og samfunn. 
Basert på kunnskap om dagens og fortidens klima, av-
anserte modeller som rekonstruerer klimasystemet og 
antagelser om samfunnsutvikling, inkludert utslippsre-
duksjoner, kan klimavitenskapen si noe om fremtidens 
klimautvikling. Vitenskapen kan ikke bidra med eksak-
te varsler, men ved hjelp av scenarier kan man si noe 
om hva som sannsynligvis kan skje. De mange scena-
riene man i dag blir presentert for, viser at utviklingen 
vil innebære en økt global middeltemperatur de neste 
50−100 årene. Det er liten tvil om at global oppvarming 
vil endre jordens klima. 

Hvordan har det seg da slik, på tross av de tungtvei-
ende vitenskapelige resultatene, at det fortsatt er relativt 
stor skepsis til klimavitenskapen? Hvordan kan vi løse 
denne floken? Ofte er det slik at vi «ser hva vi tror» i 

Gjennom forskning vet vi nå med stor grad av sik-
kerhet at menneskeskapte klimaendringer finner sted. 
Vi har utallige målinger og observasjoner av endrin-
ger rundt om i verden, og ved hjelp av modeller kan vi 
teste hypoteser om endringer i klima både i fortiden 

Forsker Trond Svenøe inspiserer et instrument som måler innkommen-
de sollys gjennom hele døgnet. Norsk Polarinstitutts forskningsstasjon i 
Ny-Ålesund på Svalbard. Foto: Bjørn Anders Nymoen
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millioner av år, og at vi således nå bare er inne i en natur-
lig prosess med økt global middeltemperatur. Antagelsen 
her er at mennesker ikke er en del av dette større syste-
met, eller ikke en viktig del. Det er verdt å forske litt på 
dette. Er det slik at vitenskapsmann James Lovelock har 
rett med sin Gaia-hypotese som sier at jorden er et le-
vende system, og at mennesker har en tydelig påvirkning 
på dette systemet? Vi har bevis for at vi som mennesker 
spiller en viktig rolle i dette store systemet. Ikke bare for 
klima; mennesker har også bidratt til endringer av land-
arealer, skog, hav og biodiversitet. Og når vi samler inn 
observasjoner fra hele verden, ser vi at mennesker faktisk 
er viktige for å skape endringer.

Hvordan kan vi komme oss ut av denne diskusjo-
nen om å tro eller ikke tro på at klimaendringer er men-
neskeskapte og legge til rette for en mer konstruktiv 

stedet for «å tro hva vi ser», det vil si at vi bare ser hva 
vi forventer å se eller det som passer i våre verdensbil-
der. Men å snakke om klimaendringene som «tro» er 
å maskere viktige vitenskapelige funn. Selve grunnlaget 
i klimaforskning er forståelsen av at energibalansen er 
påvirket av drivhusgasser som absorberer utgående 
stråling fra jorden av en bestemt størrelse (4–100 μm). 
Det vil si at noen gasser lukker det «atmosfæriske vin-
duet» og gir en forsterket drivhuseffekt. Selv små end-
ringer av drivhuseffekten kan påvirke hele systemet. 

Men hva mener de som tror at klimaendringer ikke er 
menneskeskapt? Noen mener at mennesker simpelthen 
ikke kan være i stand til å endre noe så stort og kompleks 
som det globale klimaet – vi er for små til det – og pe-
ker heller på høyere makter, som moder jord eller Gud. 
Andre peker på bevis for at klimaendringer har pågått i 

Norge som oljenasjon

Nasjonal identitet er viktig for oss nordmenn, og vi vet hvordan 
identitet skapes og hvordan den endres over tid. Oljeeventyret 
som vokste frem med funnene på slutten av 1960-tallet, og som 
skulle bli selve bærebjelken for norsk økonomi og velferds-
staten, har nok vært viktig for nordmenns identitet. Samtidig 
vet vi at det var en tid før oljen, og som oljehistorikeren Helge 
Ryggvik påpeker, med fremveksten av oljeindustrien så ble an-
dre utviklingsveier ikke prioritert. Olje er utvilsomt en viktig 
naturressurs, men forbrenning av petroleum og andre fossile 
brensel har bidratt til klimaendringer. Er det mulig for Norge å 
konstruere en ny identitet? 

Samtidig som vi ser på oss selv som en oljenasjon, så ser vi på 
landet vårt som en polarnasjon. Et av paradoksene vi står over-
for er at økt issmelting i Arktis, som følge av økte temperaturer, 
åpner opp nye områder for olje- og mineralutvinning. Dette kan 

ses på som en positiv konsekvens av klimaendringer. I neste om-
gang kan dette resultere i såkalt «opportunistisk tilpasning» 
som på kort sikt genererer gevinst, og der kostnadene kommer 
på lengre sikt. Det fins også andre identitetstrekk som er på full 
kollisjonskurs med oljenasjonsbildet. I et klimaperspektiv slår 
for eksempel vår tro på egen moralsk overlegenhet sprekker. 

Det er ikke tvil om at oljeinntektene har gitt oss enorme 
muligheter, og man kan spørre seg om ikke disse mulighe-
tene nå kan brukes til å stake ut en ny kurs og endre kulturer 
og muligens konstruere nye identiteter vi kan samles om. 
Norsk identitet i dag er preget av både endring og kontinui-
tet. Samtidig kan det tenkes at noen av de bærende elemen-
ter i det nasjonale selvbildet som likhet og nøysomhet kan 
komme klimasaken til unnsetning. Det er klart at vi som na-
sjon har store potensialer til å lykkes i fremtiden ved å utvi-
kle nye utviklingsveier og ved å bygge opp den kompetansen 
som er nødvendig for å skape økt bærekraft.
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interessante samtaler om etikk, filosofi, religion, spiri-
tualitet og psykologi. Er vi klar for det?

Visjoner og verdier

Hvordan får vi så til endring? Det første og mest prak-
tiske steget å ta er å snakke om hvor vi ønsker å gå. 
Hvilken fremtid er det vi ønsker, og hva er vi villige til 
å gjøre for å skape den? Og hvem snakker vi om når vi 
sier «vi»? Kan «vi» i felleskap bli enige om en visjon 
for fremtiden, eller er det rom for ulike visjoner? Hvem 
er det som bestemmer hvor mye vi er nødt til å tilpasse 
oss, det vil si hvor store klimaendringer vi skal tillate? 
For å svare på disse spørsmålene trenger vi en ny dialog 
om verdier og visjoner for fremtiden. Ikke en vanlig de-
batt, men en dialog som åpner opp for forståelse for for-
skjellige synspunkter, og som tar utgangspunkt i både 

klima- og tilpasningsdebatt? En mulig utvei er å dreie 
diskusjonen i en retning der vi legger mer vekt på hvor-
dan enkeltindivider og samfunn forstår endringspro-
sesser, inkludert hvorfor vi noen ganger er positive til 
endringer og i andre tilfeller imot endringer. Men å fo-
kusere på hvordan vi forstår endringer vil bety at vi må 
gå dypere enn bare å snakke om klima. En samtale som 
handler om endringsprosesser, kan trekke frem hvilke 
konsekvenser klimaendringer vil medføre, hvem som 
vil være skadelidende, hvem som vil dra nytte av end-
ringene, og hvordan ulike tilpasningsstrategier vil slå 
ut. Gjennom en slik samtale vil de motstridende ver-
diene komme mer til overflaten i diskusjonen. Det 
handler om vinnere og tapere på kort sikt, men er det 
i det hele tatt noen vinnere på lang sikt? Det betyr at 
vi også må snakke om mennesker og vårt forhold til 
naturen og til hverandre – og det åpner opp for mange 

Klimaforskere snakker med ungdomsskoleelever under Forsknings-
torget i Tromsø 2009. Et samarbeid mellom PLAN-prosjektet og kunst-
ner Eva Bakkeslett. Foto: Eva Bakkeslett

Historieforteller Georgiana Keable forteller historier om vår evne til 
endring under kunst og miljøarrangementet «Gentle Actions» på 
Kunstnernes Hus i 2010. Foto: Eva Bakkeslett
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det innebære en organisasjonsendring, endring av et 
undervisningsopplegg, det å involvere berørte parter i 
planlegging, omforme en forretningsstrategi eller å sette 
opp en lokal arbeidsgruppe for å utforske muligheter for 
fremtiden. Og noen ganger er dette steget ikke direkte 
knyttet til klimahensyn. Undersøkelser viser for eksem-
pel at viktige grunner til at noen velger å sykle,  først og 
fremst er at det passer med livsstil og helse. At det også 
er tilpassing til fremtidig klimaendringer, kommer lenger 

individuelle og kollektive verdier. En slik dialog inne-
bærer ikke bare å snakke, men også å lytte til hverandre.

Verdier – det som vi setter pris på – er en motive-
rende faktor for handling. Det er ikke alltid så lett å 
sette fingeren på hva som er ens egne verdier eller fel-
leskapets verdier, men når det snakkes om økonomisk 
rasjonalitet, frihet og solidaritet med andre og frem-
tidige generasjoner, så er dette eksempler på verdier. 
Når det gjelder klimatilpasning, er det viktig å få frem 
både skjulte, konfliktskapende og forenlige verdier når 
strategier og løsninger diskuteres. Vi er gode til å dis-
kutere tekniske og institusjonelle løsninger, men min-
dre flinke til å diskutere verdiene som ligger bak våre 
prioriteringer. Verdidiskusjonen går altså utover den 
klassiske «hvorvidt oljeutvinning er forenlig med en 
bærekraftig utvikling» til nettopp å kartlegge potensi-
elle verdikonflikter i alle aspekter ved klimautfordrin-
gen. Det handler ikke minst om vår identitet og hva vi 
står for i fellesskap.

Å skape en visjon for fremtiden er viktig, men hvor-
dan kommer vi i gang? Hva slags verktøy har vi for å leg-
ge til rette for samtaler der mangfoldige synspunkter og 
verdier debatteres slik at vi får bevisste beslutninger om 
hvilken fremtid vi skaper, hvilke interesser og verdier vi 
vektlegger og hvilke vi ofrer? Kanskje er det viktigst å få 
til et første steg, uansett hvor lite, for å forsøke å oppnå 
en slik visjon. Og når vi tar et steg, må vi være klare til 
å snu om vi oppdager at det er et steg i feil retning. Et 
fleksibelt handlingsrom er essensielt. 

Noen mener at det er nettopp i disse små stegene at 
noe av løsningen til klimautfordringen ligger, fordi man 
unngår de store konfrontasjonene og potensielle lange 
politiske kamper. Disse små stegene vil for noen handle 
om en liten endring i ens personlige liv. For andre kan 

«Ønsketreet» Forskningstorget i Oslo 2008. Et samarbeid mellom 
PLAN-prosjektet og kunstner Eva Bakkeslett. Foto: Eva Bakkeslett
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måten», «det finnes ingen alternativer» eller «vi har 
ikke råd til det»). For mange vil det å handle bety å 
tenke kritisk på hvordan klimaendringer utfordrer vår 
verdensforståelse, eller hvordan vår verdensforståelse 
eventuelt bremser eller inspirerer til handling. Ikke 
minst er det viktig å stille seg spørsmålet om hvorvidt 
systemene som er opphavet til klimaproblemet, er det 
rette for fremtiden. Trenger vi en ny samfunnsform, en 
samfunnsform som tilhører fremtiden? 

ned på listen av begrunnelser, selv om også miljøargu-
menter er viktige.

Antagelig finnes det mange måter å ta det neste ste-
get på. Det viktige er at disse stegene leder i den retnin-
gen som vi ønsker å gå. Noen ganger kan en symbolsk 
handling inspirere mange andre (slik som når en ordfø-
rer planter et tre), og noen ganger kan det å handle bety 
at vi først og fremst må utfordre dyptliggende vaner og 
måter å se ting på (som «vi har alltid gjort det på denne 

Verdier er viktig

Hvordan vi forstår klimaendringene, har vist seg i stor grad 
å være styrt av individuelle og kollektive verdier og verdens-
bilde. Er det slik at disse er hugget i stein? Kan det tenkes at 
de er blitt utdatert? Slike spørsmål vil kunne åpne opp for en 
dypere og sannferdig diskusjon om menneskers forhold til 
natur, en diskusjon som lett kan gå over til hva som er menin-
gen med livet. 

Vi vet at verdier endrer seg over tid, og dagens verdier vil 
muligens bli sett på som mindre viktige i fremtiden. Vil frem-
tidige generasjoner sette konsum så høyt som vi gjør i dag? Vil 
økonomisk vekst være mer viktig enn økologisk bærekraft? Vi 
vet ikke svarene på disse spørsmålene, men vi kan i det minste 
være oppmerksomme på hvilke verdigrunnlag som ligger bak 
valgene våre og diskutere disse med dagens unge. Barn henter 
sine verdier fra familie, venner, lærere, media og sosiale nett-
verk. Samtidig vet vi at verden er i stadig endring, og unge i 
dag vil se verden på en annen måte enn det vi gjør i dag. Å 
blottlegge våre verdier og antagelser om fremtiden i debatter 
om klimaendringer er viktig, og ikke minst er det viktig å sette 
spørsmålstegn ved disse som en del av tilpasningsprosessen. 

Fordi både årsakene til, konsekvensene av og løsningene 
på klimautfordringen angår oss alle, så blir ulike verdier og 
interesser spesielt relevant. I Norge har det for eksempel 

gjennom mange tiår vært en distriktspolitisk målsetning å 
opprettholde folketallet i bygdene. Dermed er det sterkt øn-
skelig å sikre investeringer som kan gi næringsaktivitet, og i 
mange bygder er det en økende avhengighet av turisme. Dette 
fører ofte med seg økte utslipp og inngrep i natur og endring 
av sosial/kulturell identitet. Turismen fører til økt transport 
og økt energiforbruk gjennom for eksempel hyttebygging. 
Mens noen i lokalbefolkningen kan tjene mye på salg av tom-
ter, er der andre som ikke gjør det, og som kanskje heller ikke 
ønsker å gjøre det. For noen kan en sterk turistsatsning være 
uønsket med tanke på deres lokale identitet. Dette kan bli en 
utfordring for sosial samhørighet i noen bygder. Det kan også 
medføre at lokale tiltak for å begrense klimautslipp blir tek-
niske og kosmetiske knyttet til den store økningen i energi-
bruk og endring i lokalt næringsliv. 

Denne diskusjonen om verdier blottstiller også et stort para-
doks i dagens klimadebatt. Vi ser at verdier knyttet til sikkerhet 
for oss selv, for våre kjære familier og venner, for våre lands-
menn, for våre medmennesker og for alle levende vesener, er 
basert på kjærlighet, samtidig som de ofte kommer de til ut-
trykk som frykt – og ofte er det frykt for endringer. Det kan 
være frykt for miljøendringer som kan påvirke liv på jorden, 
eller frykt for sosiale eller økonomiske endringer som kan på-
virke oss i dag. I begge tilfeller har denne frykten sitt utspring i 
de samme verdiene – kjærlighet.
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Å lede betyr mange ting, men det kan enkelt tolkes 
som å ta ansvar for noe. En lederrolle kan være formell, 
eller det kan være en rolle som hver enkelt av oss tar i 
den situasjonen man står i. Våre folkevalgte innehar for-
melle lederroller knyttet til klimautfordringen, blant an-
net gjennom Klimaforliket. Samtidig kan vi forvente at 
store bedrifter i Norge samt næringslivsorganisasjoner 
skal ta ledelsen innenfor sine næringer og sektorer. Vi 
kan hver og en sitte å vente på lederskap, enten fra «top-
pen» eller fra «siden», fordi vi forventer at ansvaret lig-
ger der, på toppen, hos noen andre. En annen strategi er 
å redefinere lederrollen. 

For å takle endringene som kommer, trenger vi en ny 
type lederskap på alle nivåer i samfunnet. Å lede gjennom 

Lederskap

Det er mange som argumenterer for at ting haster, at vi 
må gjøre alt nå med en gang for å forebygge katastrofer. 
Vi må redusere klimagassutslipp, og vi må tilpasse oss 
til endringer. Er det sant, eller er det bare skremselspro-
paganda? Vi forventer at politikere vil fortelle oss hva vi 
må gjøre, og at regjeringen skal ta ansvar for problemet. 
Mange er skuffet over at det ikke skjer nok i forhandlin-
gene i København, Cancun eller Durban. Når vi ser at 
det er liten vilje til handling blant våre politikere, så ten-
ker vi kanskje at «da kan det ikke være noe stort pro-
blem». Men er det utelukkende denne typen lederskap 
som trengs for å håndtere klimautfordringen? 

Ordfører i Oslo Fabian Stang planter en ask full av ønsker i Tøyen parken. «Ønsketreet», 
Forskningstorget 2008. Foto: Eva Bakkeslett
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endringer betyr at man må skille mellom hva som er mer 
viktig og mindre viktig. Det handler om å reflektere over 
kompromiss og avveininger mellom kortsiktige og lang-
siktige resultater. Det innebærer også å se forskjellige per-
spektiver, og erkjenne at endringer faktisk kan skape vin-
nere og tapere på kort sikt og at dette i seg selv kan skape 
motstand mot endringer. Endringer handler om å påvirke 
makt, identitet og interesser. Dette krever ledere som kan 
åpne opp for vanskelige samtaler, og ledere som vet at å 
gjøre små ting kan skape store endringer. Ledere finner 
man på alle nivå i samfunnet, og disse lederne innehar ofte 
ikke en formell lederrolle. Det som kjennetegner disse le-
derne, er at de ikke alltid er så synlige, og at de ikke har 
mange følgere, men uansett er de ledere.

Vi ser mange ledere blant ildsjelene, de som bren-
ner for en mer bærekraftig fremtid. Ildsjeler kan sette 

«Occupy bevegelsen» på Wall Street, New York, viser sin frustra-
sjon mot multinasjonale selskapers grådighet og sosial urettferdighet.  
Foto: Carwil Bjork‐James

Å tenke langsiktig er viktig

De beslutninger vi tar i dag om tilpasning til fremtidens klima, 
er basert på et visst kunnskapsgrunnlag, egen fortolkning av 
hvor gyldig og viktig denne kunnskapen er, hvilken fremtid vi 
ser for oss, og hvilke verdier vi prioriterer. Slike vurderinger 
gjør vi som individer, men også som del av ulike grupper og i 
våre ulike roller som samfunnsaktører. 

Klimatilpasning må derfor også forstås utifra de lokale, 
kulturelle verdiene. Og disse verdiene er ulike innad i Norge. 
Hvordan vi forstår klimaendringer og hvorvidt vi endrer vår 
adferd og på hvilken måte, er i stor grad kulturelt betinget. I 
tillegg er tiltak sjelden gratis, og da må vi også være villige til å 
bruke penger på tilpasning. Det må derfor også være en aksept 
rundt oss for å bruke midler på dette. 

Her ligger det en ganske stor endring i tenkemåte som kan-
skje ikke helt passer sammen med tanken om at tilpasning kun 

er noen enkle tekniske grep. Et viktig funn i arbeidet vi har 
gjort med klimatilpasning, er at tankesettet vi befinner oss i, 
er viktig for om vi kan klare å iverksette tilpasninger. Om vi 
for eksempel tenker økonomisk lønnsomhet som det viktigste 
– på kort sikt – så kan det se ut til at tilpasning ikke «lønner 
seg», og derfor ikke blir gjort. Du kan kanskje kjenne igjen 
denne diskusjonen. Å bruke mer penger på noe betyr ofte 
mindre til noe annet, og her er det spørsmål om prioritering. 
Og dersom vi snakker om å gjøre tiltak for å bøte på noe som 
oppfattes som usikkert, og som ligger et stykke inn i fremtiden, 
har dette hatt en tendens til å tape mot det som har en mer 
kortsiktig horisont. Kort sagt kan man kanskje si at det viktige 
av og til taper for det som vi føler haster. Det betyr ikke at det 
ikke finnes gode og umiddelbare behov, det er tvert imot man-
ge gode formål som bør prioriteres. Men vi må lære å tenke 
litt lenger fremover og finne en god avveining mellom umid-
delbare og langsiktige behov. 
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Studenten forteller: Da jeg be-
gynte å ta klimarelaterte fag 
på universitetet visste jeg lite 
om hva jeg gikk til. Jeg hadde 
lenge vært opptatt av miljøet, 
men interessen vokste spesielt 
etter noen forelesninger med 
inspirerende professorer. Jeg 
forventet først og fremst at 
fokuset skulle være på fattige 

langt vekk, og hvilke problemer de står overfor i møtet med 
klimaendringer, som tørke og matmangel. Det jeg ikke 
hadde tenkt over tidligere, men som også var et viktig tema, 
er hvilken grad vi «her hjemme» i nord også påvirkes, og 
hvordan titusentalls av mennesker kan dø av klimarelaterte 
årsaker på vårt eget kontinent uten at det legges merke til i 
særlig stor grad. Ja, det er vanskelig å snakke om klimaend-
ringer og tilpasning på grunn av all usikkerheten, men vi 
kan ikke se bort ifra vårt moralske ansvar. Vi merker konse-
kvensene her og nå, og de som vil merke det i fremtiden er 
ikke hvem som helst, de er våre barn og barnebarn. 
Cathrine Ruud, samfunnsgeograf

Foto: Privat

klimatilpasning. Klimaendringer er en global utfor-
dring, og dagens nettsamfunn er en del av globalise-
ringen som knytter oss mennesker på jorden nærmere 
hverandre. Den oppvoksende generasjonen ser kanskje 
lettere koblinger mellom handling og konsekvenser 
og har en annen mulighet til og ønske om å påvirke 
fremtiden. Dette så vi tydelig i den arabiske våren og 
i Occupy-bevegelsen i 2011. Tilpasning er ikke passivt 
– det handler ikke om å følge etter endringer, men å en-
dre seg for å skape noe nytt. Med klimaendringer må vi 
tilpasse oss til en bærekraftig fremtid.

klima- og miljøutfordringen på dagsorden. Ildsjelene er 
viktige pådrivere, og de tar ofte det første skrittet og får 
andre med seg. Ildsjelene er bevisste på sin rolle som 
pådrivere og drives av en brennende interesse og en in-
dre kraft for å bidra positivt med sin kunnskap og sitt 
engasjement. Ildsjeler og uformelle ledere er viktige for 
å vise at vi har handlingsrom, og at uformelt lederskap 
fører frem. Men spørsmålet er om ildsjeler og uformelle 
ledere skal ta det fulle og hele ansvaret. Er det mulig å 
få til holdningsendringer blant folk flest når politikere 
og ledere ikke følger opp? Er det mulig å få folk flest til 
å forstå at klimaendringene er et raskt økende problem 
når vi samtidig produserer store mengder olje og gass 
og dermed forsterker problemet?

Tilpasning til et klima i endring er viktig. Dette er en 
viktig og reell diskusjon, men vi kan ikke komme uten-
om en annen diskusjon, nemlig at utslippsreduksjoner 
er den «ultimate» tilpasning. Dette snur tilpasningsdis-
kusjonen litt på hodet vil mange mene, og kanskje det 
gjør det hele mer komplisert. Men det er slik at utslipps-
reduksjoner er tilpasning for fremtiden. Tilpasningen er 
altså at vi gjør noe med utslippsbanen og klimaendrin-
gen i fremtiden, og dette gjør det vanskelig for oss fordi 
vi ikke ser direkte eller konkrete resultater. Det vil kreve 
en adferdsendring av oss alle i dag begrunnet i noe som 
er usikkert og frem i tid. Det kreves at vi som mennesker 
har en større åpenhet til og forståelse av at vi lever i en 
global verden, og at vi alle kan være med på å endre ret-
ningen. De valgene vi foretar i dag, får konsekvenser for 
de neste generasjoner. Og det kreves ikke bare at vi har 
politikere som er villige til å tenke utover sin fireårspe-
riode, men at vi utvikler lederskapsevner blant oss alle. 

Vi har mulighet til å ta aktive grep for å påvirke vår 
egen fremtid, også når det gjelder klimaendringer og 
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«Alkymi». Foto av skulptur av Eva Bakkeslett. Bildet ble også brukt på PLAN-prosjektets «Art of Adaptation» plakat under Tipping Point 
Norway i 2008.
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vi nå står overfor den største utfordringen i menneske-
hetens historie, er derfor det viktigste spørsmålet hvordan 
hver enkelt av oss kan være med å bidra til å endre kurs og 
finne bærekraftige måter å tilpasse oss fremtiden på. 

Et springbrett til forandringer

Einstein hevdet at det ikke er mulig å løse problemer 
med de samme tenkemåter som skapte dem. Vi blir 
blinde og døve for det vi omgir oss med til daglig. Ikke 
bare for landskapet og omgivelsene, men også for histo-
riene som former vår virkelighet – det vi tror på, det vi 
har blitt fortalt og opplært til å betrakte som sannheter. 
Mange av oss blir sittende fast i våre inngrodde vaner og 
forestillinger og tror ikke at endringer er mulige. 

Det er lett å glemme at det ikke er lenge siden at 
vi godtok slavehandel som en del av vår hverdag, en 
tanke som for de fleste av oss nå er frastøtende. Takket 
være innsatsen til en håndfull dedikerte mennesker ble 
slave handelen forbudt ved lov i 1802. Kampen for like-
stilling har også bidratt til at kvinners rettigheter har 
endret seg betraktelig i løpet av det siste århundret. På 
lignende måte vil røyking sannsynligvis bli sett på som 
en nærmest uforståelig handling om et par generasjo-
ner. Steg for steg utvider vi toleransen og empatien for 

Kapittel 10: Jeg har en drøm
En kunstners refleksjon om klimatilpasninger

Mennesker har evnen til å utføre det unike 
kunststykket å skape en virkelighet ved først 
å forme den i fantasien. Når Martin Luther 
King sa «Jeg har en drøm ...», så inviterte han 
andre til å drømme sammen med ham. Når 
en drøm blir delt med andre, så blir dagens 
virkelighet sammenlignet med drømmen og 
deretter endret i retning av den. Så snart vi 
aner konturene av en mer ønskelig verden, be-
gynner vi å oppføre oss annerledes, som om 
en annen virkelighet alt har begynt å ta form. 
Som om vi allerede er der, i alle fall i våre sinn. 
Drømmen blir en usynlig kraft som trekker 
oss fremover. Igjennom denne prosessen be-
gynner den å gå i oppfyllelse. Forestillingen 
gjør drømmen til virkelighet.

Brian Eno, «The Big Here and Long Now». 
Innlegg opprinnelig skrevet og fremført for The 

Long Now Foundation. Oversatt av Eva Bakkeslett

Mennesket har den makeløse evnen til å skape sin egen 
fremtid. Hvert øyeblikk er et frø med uendelig potensial 
som gror ut fra fortiden og inn i fremtiden. Som «gart-
nere» og forvaltere av denne «frøbanken» er vi alle 
medskapere av virkeligheten. Vi er alle ansvarlige. Når 
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evner og der vi intuitivt samarbeider på tvers av grenser. 
Klimautfordringen kan være et springbrett til å ta et skritt 
til siden for å kunne se helheten og finne nye og kreative 
løsninger. Vi kan velge å bygge barrierer, ta på oss mørke 
solbriller, eller vi kan møte stormen med et våkent blikk.

Inspirasjon til endring

Men hvordan kan vi åpne øynene og bli oppmerksomme 
på det vi ikke ser eller det vi tar for gitt? Vi kan for eksem-
pel begynne med å gjenoppdage grunnbetydningen av 
et ord. Ordet inspirasjon kommer fra latin (inspirare) og 
betyr å puste inn. Å hente inspirasjon er derfor synonymt 
med å trekke inn pusten som andre har pustet ut. Hvis du 
lukker øynene kan du forestille deg luften som pulserer 
inn og ut av kroppen din og inn og ut av organsimer 

våre medmennesker og vår omverden. Vi blir bevis-
ste på våre mønstre og gjerninger og legger uholdbare 
holdninger, handlinger og systemer bak oss for å finne 
nye, bedre og mer hensiktsmessige væremåter. 

Det kan være vanskelig å se den store fortellingen som 
vi alle er en del av, når vi står midt i den. Vi blir nærsynte 
og fokuserer på detaljene og mister sammenhengene. 
Når kunstnere maler bilder, tar de alltid et skritt bakover 
for å få oversikt over hva som må gjøres. Hvis vi utfordrer 
våre egne tankemønstre og tar et skritt bakover eller til 
siden, ser vi virkeligheten fra et annet perspektiv. Når vi 
blir oppmerksomme på helheten, dukker det plutselig 
opp nye utsikter og innsikter. Utfordringer som virker 
umulige fra ett ståsted blir synlige og håndgripelige fra et 
annet. Vi kjenner det fra krisesituasjoner når vi plutselig 
blir ressurssterke på områder der vi ikke ante at vi hadde 

«Forvandlinger» under Forskningstorget i Tromsø 2009. Et samarbeid mellom 
PLAN-prosjektet og kunstner Eva Bakkeslett. Foto: Eva Bakkeslett
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eller indirekte med disse temaene i sitt kunstneriske ar-
beid. Det som skiller en kunstnerisk tilnærming fra en 
forskertilnærming, er at kunstneren kan forholde seg 
friere til ulike aspekter ved klima og miljø og har derfor 
en større autonomi til å belyse sider av disse områdene 
som forskere har vanskelig for å nå. I tillegg til mer tra-
disjonelle uttrykksformer kan det kunstneriske arbei-
det også ta en ikke-materialistisk form som direkte mø-
ter med publikum og som dialoger og samhandlinger. 
Kunsten kan også utforske relasjoner og tenkemåter og 
aktivere kritisk tenkning og sosialt engasjement i sam-
handling med publikum. Det er fruktbart samarbeid 
innenfor dette området mellom kunstnere og ulike ty-
per forskere, slik PLAN-prosjektet er et godt eksempel 
på. I Norge er ennå denne formen for tverrfaglig sam-
arbeid ennå i støpeskjeen, men på verdensbasis er det 
mange slike krysninger på tvers av fagfelt innenfor sam-
me interesseområde. Det gir gode dialoger og bringer 
både den kunstneriske og den vitenskapelige forsknin-
gen nærmere hverandre slik at «krysspollineringer» 
kan finne sted. 

Et annet aspekt ved denne formen for samarbeid er 
formidlingsaspektet. Kunstnere har en helt annen måte 
å forholde seg til formidling og presentasjon på enn de 
fleste forskere. Det kan tenkes at forskere trenger nye 
arenaer og metoder for sin formidling for å kunne nå ut 
til publikum med sitt arbeid, og at de har mye å lære av 
kunstneriske prosesser og formidling. Og det kan tenkes 
at de mer systematiske metodene som forskere bruker i 
sitt arbeid, kan komme kunstnere til gode. Innenfor kli-
maarbeidet er det nettopp viktig med dialoger på tvers 
for å se og forstå komplekse problemstillinger. Her er 
det mye å lære av hverandre hvis vi møtes med et åpent 
sinn og legger vekk våre forutinntatte holdninger.

rundt i hele verden. Det er ikke bare pusten fra andre 
mennesker, men også fra dyr, insekter, planter, jord og 
himmel, eller røyken fra fabrikkspiper og eksosen fra 
biler – vi deler alle hverandres luft. Hvis vi leker litt vi-
dere med bildespråket, kan vi også tenke oss at tanker og 
ideer kan spres gjennom pusten. På denne måten kan vi 
forestille oss hvordan nye ideer oppstår og deles. Ved å 
trekke pusten dypt ned i lungene kan vi derfor hente in-
spirasjon og motivasjon til å tenke annerledes og kanskje 
også til å se og forholde oss til verden på nye måter. 

Inspirasjon må «åndes inn» og overføres best i fy-
sisk form gjennom en samtale, en opplevelse, en bok, en 
film eller en tur på fjellet. Ildsjeler har en egen evne til å 
fylle lungene med mye inspirasjon, og de har også evnen 
til å puste den ut i forsterket form. Ønsker man motiva-
sjon til endring, kan det derfor være lurt å «dele luften» 
med ildsjeler. Kunsten kan for mange være en kilde til 
inspirasjon, og også et medium for å spre inspirasjon til 
andre. Kanskje er det fordi kunsten har den unike ev-
nen til ordløst å bevege hjertet uten først å ta veien om 
hjernen? Den snirkler seg som bekken i landskapet og 
skaper inntrykk som fester seg på netthinnen med lang 
lukkertid. Hvis ingrediensene er gode og omstendighe-
tene riktige, kan kunsten utløse prosesser som får en an-
nen virkelighet til å ta form. Kunsten kan materialisere 
det abstrakte eller konkretisere det usynlige og omfor-
me både tanker og materialer fri fra fastlåste former og 
mønster. Det som skapes i kunsten, blir på denne måten 
til virkelighet og sprer seg som ringer i vann.

Kunst og klima

Det er etter hvert blitt en økt bevissthet om klima og 
miljø i kunstfeltet, og flere kunstnere jobber nå direkte 
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en direkte forbindelse mellom joikeren og det han eller 
hun joiker. Man joiker ikke om, men med. På svensk heter 
bevissthet også medvetande som betyr å dele kunnskap. 
Bevissthet kan kultiveres, som karsen i vinduskarmen, 
ved stadig å gi den næring og oppmerksomhet. Når vi 
utvikler vår egen bevissthet, så utvider vi samtidig våre 
egne horisonter, og dette skaper igjen grobunn for kreati-
vitet og endring. Noen ganger er det også så genialt tilret-
telagt at bevisstheten kan være en magisk problemløser. 
Det er slike øyeblikk som ofte ligger til grunn for store 
oppfinnelser og banebrytende kunnskap. Einsteins re-
lativitetsteori, som endret vår oppfatning av tid og rom, 
sies å ha kommet ut av et slikt øyeblikk. Einsteins opp-
dagelse skapte en ny historie som fikk en radikal påvirk-
ning på måten vi oppfatter og definerer oss selv og verden 
rundt oss på. Han fikk oss til å «se sidelengs». Vi kjenner 
dette som en aha-opplevelse, et øyeblikk av klarhet der 

Ringvirkninger

Filosofen og dypøkologen Arne Næss hevdet at mange 
små handlinger skaper bevissthet som kan gi sommerfu-
gleffekter på neste nivå. Med det mente han at et vingeslag 
fra en sommerfugl kan sette i gang en kjedereaksjon som 
til slutt kan fremkalle en tornado på den andre siden av 
kloden. Denne teorien kalles for sommerfugleffekten og 
gir vakre assosiasjoner der små og tilsynelatende ube-
tydelige hendelser kan få store følger. Næss så også en 
sammenheng mellom handling og bevissthet der det ene 
leder til det andre. Bevissthet er en tilstand som oppstår 
når man tilegner seg kunnskap om noe som man før ikke 
visste eller ikke hadde lagt merke til. En økt bevissthet gir 
en dypere forståelse av noe eller noen gjennom å studere 
det inngående og med et åpent sinn. Joik er et godt eksem-
pel for å beskrive bevissthet på dette planet. Det oppstår 

«STILL–SPILL», Samantha Clarke 2010, kunstner



KAPITTel 10: jeg HAR en dRøM

91 

med andre (se tekstboks). Tanken er at en reaksjon ska-
per en motreaksjon som igjen lager en barriere mellom 
deg og problemet. Dette kan ofte skape nye og større 
problemer enn dem vi opprinnelig ønsket å løse. Når re-
aksjonen i tillegg påvirkes av ytre forhold som redsel og 
frustrasjon, skaper dette en sårbarhet som gjør at reaksjo-
nen kan bli defensiv i stedet for konstruktiv. Arkitekten, 
oppfinneren og futuristen Buckminster Fuller var inne 
på samme tanke. Han kalte det for «trimror», benev-
nelsen for et lite ror som er montert i bakkanten av det 
større roret og som letter manøvreringen av dette. Han 
hevdet at individets kraft til å gjøre store endringer lig-
ger nettopp her – i trimroret – og sa: 

Noe slo meg en gang, slo meg svært hardt da 
jeg tenkte over hva én liten mann kan utrette. 
Tenk på Queen Mary – hele skipet seiler forbi, 
og så kommer roret. Og så er det en bitte liten 
dings på kanten av roret, som heter trimror. Et 
miniatyrror. Bare ved å flytte det lille trimro-
ret en liten anelse til siden bygger det opp et 
lavtrykk som dreier hele roret rundt. Nesten 
uten anstrengelse. Altså sa jeg at et lite indi-
vid kan være et trimror. Samfunnet tror at det 
har passert deg, at det har seilt forbi deg. Men 
faktum er det at om du bruker ditt sinn dyna-
misk, så kan du bare stikke ut foten litegrann, 
og hele statens store skip vil skifte kurs. Altså 
sa jeg, kall meg Trimror.2

En «gentle action» eller en «trimror»-bevegelse 
handler om en sensitiv respons på et problem der 

2 Se Fuller and Snyder, 2008. 

du oppnår dyp innsikt som kan brukes til å forandre ditt 
eget og andres liv. 

Fra bevissthet til handling

Mange føler seg overveldet med tanke på de store end-
ringene som nå må til. I slike situasjoner har vi ofte behov 
for å finne gode unnskyldninger, snike oss unna, vende 
det døve øret til eller utpeke en syndebukk. Kanskje ten-
ker vi også at noen andre sikkert vil begynne å gjøre de 
nødvendige endringene, noen som har mer kunnskaper 
og ekspertise om klimaendringer enn oss selv. Dette er 
et fenomen, også kjent som «tilskuereffekten», som 
oppstår når mange er vitne til en krisesituasjon. Det 
oppstår lett forvirring og ansvarsfraskrivelse fordi de 
fleste antar at noen andre vil gripe inn. Forskning viser at 
jo flere mennesker som er involvert i en krisesituasjon, 
desto færre vil komme til å ta ansvar og handle. Men det 
viser seg også at det å ha kjennskap til dette fenomenet, 
kan ha en forebyggende virkning. Vi kan altså «vaksi-
nere» oss mot ansvarsfraskrivelse ved å lære om tilsku-
ereffekten og øve oss i å ta ansvar. Selv små handlinger 
og bevegelser kan her få store ringvirkninger. Som den 
amerikanske kulturantropologen Margaret Mead så pre-
sist uttrykte det: «Vær aldri i tvil om at en liten gruppe 
bevisste og dedikerte borgere kan forandre verden. De 
er faktisk de eneste som noensinne har klart det.»

For det er ikke nødvendigvis de eksplosive hand-
lingene som har størst effekt. Fysikeren David Peat har 
lansert begrepet «gentle action»1 eller rolige handlinger. 
Denne typen handlinger har røtter i en åpen, fleksibel og 
kreativ løsningstenkning og foregår gjerne i samarbeid 

1 David Peat, www.paricenter.com/library/papers/peat18.php
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ler hente ut det vi trenger for å fullføre våre ideer. Vi 
bruker alle krefter mot naturen og glemmer ofte at vi 
selv ubønnhørlig er en del av den. I realiteten kjemper 
vi derfor en kamp mot oss selv.

Men hva skjer hvis vi velger å jobbe med naturen i 
stedet? Spille på lag og samarbeide? Er det mulig å ta et 
skritt til siden og betrakte våre handlinger fra sidelinjen? 
Kan vi finne trimroret, og kan vi dytte det litt i en annen 
retning for å endre kurs? 

Hvor begynner vi?

Det krever mot og styrke å innrømme at de systemene 
vi nå lever med, ikke lenger er holdbare. Ikke minst er 
det en stor utfordring ikke å la seg gripe av panikk eller 
gjøre det motsatte – å stikke hode under puta og håpe 
at det hele skal gå over. Så hvor begynner vi og hva kan 

helheten blir tatt i betraktning før handlingen utføres, 
og der motkraften på nesten magisk vis forvandles til 
en medkraft. En slags «aikido»-bevegelse der hand-
lingen kommer fra bevissthet, balanse, respekt og vå-
kenhet i stedet for en stor kraftanstrengelse. Dette er 
en inspirert og reflektert handling som kommer fra 
det enkelte menneskets mulighet til å se situasjonen 
fra sidelinjen og derved å foreta de nødvendige grep 
for å endre retning. Kanskje man kan kalle det for 
å handle med i stedet for mot, og det er akkurat her 
vi må være særlig oppmerksomme. For vi har skapt 
oss en motkultur der vi kjemper en daglig kamp mot 
bakterier og virus, mot skadelige dyr, mot ugress, 
mot andre mennesker og kulturer som står i vår vei 
og mot vær og klimaendringer. Vi bygger murer for å 
holde noen ute og andre inne, vi graver og borrer og 
sprenger for å bli kvitt eller komme oss igjennom el-

Gentle Actions – kunst, økologi, handling

Det finnes ingen offentlige rom for en tverrfaglig og helhet-
lig utforsking av de mange ulike aspektene som omhandler 
klima og miljø. Dette ønsket kunstnerne Anne Karin Jortveit 
og Eva Bakkeslett å gjøre noe med, og de tok derfor initiativ 
til å skape et slikt rom hvor nye samtaler kunne finne sted som 
integrerte det poetiske, politiske og estetiske, og som ga ut-
fordringer og inspirasjon for både kropp og sjel. Evenementet 
Gentle Actions fant sted i løpet av tre uker på Kunstnernes Hus 
i Oslo høsten 2010. Med grunnlag i en utvidet forståelse av 
hva begrepet økologi innebærer, la Gentle Actions til rette for 
et mangfold av tverrfaglige, krysskulturelle og samfunnskri-
tiske forbindelser fundert i bærekraftige tenkemåter og visjo-
ner. Det var møter mellom miljøengasjerte aktører fra ulike 
fagfelt i dialog med et deltagende publikum. Gressplenen på 

utsiden ble i løpet av sommeren forvandlet til en økologisk 
nyttehage der grønnsaker og urter ble høstet i løpet av ar-
rangementet. Oslo Dokumentarkino hadde skreddersydd et 
filmprogram med 53 dokumentarfilmer som speilet mange 
av de ulike temaene belyst under Gentle Actions, fra grønn 
økonomi og oljeavhengighet til mat som motkultur og kom-
munikasjon på tvers av arter. Det var også en utstilling der 
miljørelatert kunst ble belyst, og et «bokbord» med et stort 
antall bøker som var håndplukket fra en liste over favorittbø-
kene til de 50 aktørene som var med på begivenheten. Det 
var et fullspekket program med foredrag, workshops, semi-
narer og dialoger. PLAN-prosjektet var medvirkende til flere 
av arrangementene. Gentle Actions var en av de mest besøkte 
begivenhetene på Kunstnernes Hus i løpet av det siste tiåret 
og mange ønsket seg en oppfølger. 

For mer informasjon se www.gentleactions.wordpress.com



KAPITTel 10: jeg HAR en dRøM

93 

det største problemet sitter, som Einstein også var inne 
på. Vi sitter fast i en tankegang som leder oss til å tenke 
lineært, det vil si at vi er opplært til å fokusere på selve 
problemet og hvordan vi skal løse det. Årsak og virkning. 
Plaster på såret. Men verden er alt annet enn lineær. Den 
er full av forbindelser, av delikate, elegante og organiske 
former og nettverk som har utviklet seg over millioner 
av år. Og det er disse sammenhengene som det later til at 
vi har mistet ut av syne. Så hva skjer dersom vi heller vrir 

vi gjøre, som enkeltindivider, som del av en organisa-
sjon, en kommune, en nasjon og som verdensborgere? 

«Den viktigste oppgaven foran oss i dag er, kanskje, 
å lære og tenke på nye måter», sa sosialantropologen, 
biologen, system- og kommunikasjonsteoretikeren 
Gregory Bateson.3 For kanskje er det nettopp i sinnet at 

3 Bateson, Gregory. (1972/1987). Steps to an ecology of the mind: 
Collected essays in anthropology, psychiatry, evolution, and epistemo-
logy. Northvale, NJ: Jason Aronson, p. 468.

En kunstner forteller: Som 
barn elsket jeg å leke i naturen. 
En stein kunne forvandles til 
et hus og et skjell til et dyr. 
En verden der alt er mulig og 
ingenting er umulig. En sanse-
lig verden som kan ses, høres, 
luktes, smakes og føles. For 
meg var det magi og paradis. 

Min første handling 
som kombinerte kunst og 
miljø engasjement var som 
sjuåring. Jeg bodde i en 
lavblokk i Nord-Sverige, og 

det var et kontorfirma i kjelleren rett under vår veranda. 
Bilene ble stående med motoren på mens eierne sprang på 
kontoret for å gjøre sine oppdrag. Jeg ble så sint på de dum-
me bilene som oste ut eksos rett inn på vårt kjøkken. Det luk-
tet stygt, og jeg trengte ingen vitenskapelige forklaringer på 
at det nok kunne være helseskadelig å puste røyken inn. Jeg 
forsøkte å snakke fornuft til de myndige menn i bilene, men 
ingen ville høre på en sjuåring med stripet lue og mellomrom 
mellom fortennerne. Da kom jeg på ideen om å lage små lap-
per med en tegning av et forbudtskilt og av biler som oset ut 
eksos. Disse la jeg under vindusviskerne på bilene som par-

kerte, som små løpesedler. Og tro det eller ei. Det hjalp! Og 
det lærte meg at det nytter å si fra om noe som er galt, men 
det gjelder å finne den rette metoden.

Nå jobber jeg på en lignende måte med kunsten. Jeg ser 
noen viktige verdier som er ved å gå tapt, og jeg ser at vi men-
nesker i stor grad er blinde for konsekvensene av våre egne 
handlinger. Og jeg ser at løsningene ikke nødvendigvis ligger 
høyt oppe og langt fremme, men i det helt nære og håndgri-
pelige. I våre tanker som leder til våre handlinger. Gjennom 
kunsten ønsker jeg å gjøre oppmerksom på magien i det 
hverdagslige. Denne oppmerksomheten utløser gjerne en 
forbindelse til våre sanser og andre mennesker og vesener og 
til naturens prosesser som igjen utløser universelle spørsmål 
om tid og sameksistens. Spørsmål som jeg mener vi trenger 
å gjenoppdage med en ikke-rasjonell tilnærming. Kunsten 
er for meg den mest velegnede måten å kommunisere dette 
gjennom. I kunstens rom kan jeg forme og visjonere uten 
retorikk, hypoteser eller oppskrifter og bevege meg fritt 
mellom uttrykksformer og samarbeidspartnere for å berøre 
skjønnheten og legge forholdene til rette for at nye ting skal 
kunne gro. For jeg kjenner meg av og til mer som en gartner 
enn det som folk flest forbinder med en kunstner. Jeg sår frø, 
og hvis forholdene ligger til rette og frøene får nok næring, så 
spirer de og blomstrer. 
Eva Bakkeslett, kunstner

Foto: Privat
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lineære tankegang? På denne måten kan vi aktivere 
vår høyre hjernehalvdel til å utvikle vårt kreative po-
tensial og utvide vår egen bevissthet til å tenke i nye 
baner, handle veloverveid og konstruktivt og på ulike 
vis uttrykke det som er nødvendig for å skape de for-
andringene som vi ønsker å se i verden. Når ideene, 
tankene og drømmene blir delt med andre, så begyn-
ner de nye historiene å ta form, og forestillingen kan 
bli til virkelighet. 

«You must be the change you wish to see in the 
world», sa Ghandi. 

tanken og fokuserer på de mønstrene vi har skapt som 
har ført til problemene? 

Det er nettopp her det er så viktig å ta et skritt 
bakover eller til siden for å kunne se helheten. På den 
måten kan vi få øye på mønstrene som binder det 
hele sammen gjennom å oppdage mellomrommene. 
Mellomrommene er det som befinner seg mellom 
det fysiske – det vi kan ta på og som vi er opplærte 
til å betrakte som vår konkrete virkelighet. Det er 
mange måter å se verden på. Aborginere, urfolket i 
Australia, snur vårt verdensbilde på hodet. De ser ikke 
på stjernene, men på mellomrommet som danner seg 
mellom stjernene. De ser altså mellomrom der vi ser 
fysisk form. Denne måten å se på kan minne litt om 
bilder av optiske illusjoner som de fleste av oss kjen-
ner. Er det et bilde av en gammel kone eller en elegant, 
ung kvinne? Når man lærer å tegne, er nettopp denne 
måten å betrakte verden på et viktig verktøy for å lære 
å se perspektiver, proporsjoner og former i forhold til 
hverandre. Å fokusere kun på objektet leder oss lett på 
villspor. Det handler om hele tiden å se på mønstrene 
som binder det hele sammen, og disse kan man begyn-
ne å skimte ved å fokusere på mellomrommene. 

Kanskje kan forbindelsen mellom klimatilpasning, 
optiske illusjoner og tegneteori synes noe kryptisk. 
Det hjelper sannsynligvis å legge den logiske tanken 
litt til siden for å åpne opp for andre tolkningsmulig-
heter. Kanskje vi kan endre våre handlinger og skape 
nye og bærekraftige mønster hvis vi blir oppmerk-
somme på sammenhengene uten å bruke vår innlærte 

Illustrasjon: I denne figuren skjuler det seg to helt for-
skjellige bilder. Prøv å se begge.
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andre mer sårbare i fremtiden. Det gjelder ikke bare for 
mennesker, men også for arter og økosystemer. 

Vi har i denne boken lagt vekt på at klimatilpas-
ning er så mye mer enn en liste over spesifikke tiltak. 
Klimatilpasning er først og fremst en kollektiv sam-
funnsmessig endringsprosess, der eksisterende forståel-
ser og holdninger blir utfordret. Klimatilpasning er spe-
sielt med på sette fokus på hvordan vi som mennesker 
er med på å bidra til endring. Klimatilpasning er altså 
noe langt mer enn en teknisk utfordring som krever ek-
spertise og investeringer. Fra å være tiltak for å bøte på 
skadene blir klimatilpasning mer en mulighet til å for-
me fremtiden. Den gode nyheten med menneskeskapte 
klimaendringer er jo nettopp at vi selv har skapt dette 
problemet, gjennom fortidens og nåtidens systemer og 
handlinger. Dette betyr at det er vi, verdens befolkning, 
som er med på å bestemme fremtidens utvikling, både 
når det gjelder fremtidige utslipp, grad av sårbarhet og 
kapasitet til tilpasning. 

Flere og flere mennesker ser dette enorme potensia-
let, og verden over ser vi initiativ som vokser frem for å 
styre utviklingen i en positiv retning. I denne mobilise-
ringen ser mennesker at de kan utgjøre en forskjell, og le-
dere vokser frem fra alle deler av samfunnet. Ofte forbin-
der vi ikke noe lederansvar ved disse menneskene – de 

If the scientists are right, we’re living through 
the biggest thing that has happened since hu-
man civilization emerged. But oddly, though 
we know about it, it hasn’t registered in our 
gut; it isn’t part of our culture. What the war-
ming world needs right now is Art, like reli-
gion, one of the ways we digest what is hap-
pening to us, make the sense out of it that 
proceeds to action. Otherwise, the only role 
left to us – noble, but also enraging in its im-
potence – is simply to pay witness.

Bill McKibben, amerikansk forfatter og aktivist

Basert på flere år med forskning og deltagelse i debattene 
omkring klimatilpasning presenterer denne boken noen 
av de perspektivene og erfaringene vi sitter igjen med. Vi 
håper at du som leser kan tenke gjennom hvilken betyd-
ning klimatilpasning har for deg, for din familie og for 
dine venner og andre rundt deg. Vi håper at du vil se at 
klimaendringer representerer både utfordringer og mu-
ligheter for enkeltindivider, lokalsamfunn, næringsliv, 
og sektorer, og at du dveler litt ved tanken om hvordan 
enhver tilpasning passer inn i en større sammenheng 
– både over tid og i rom. Vi vet at ikke all klimatilpas-
ning vil være av den gode sorten, spesielt tiltak som gjør 

Noen oppsummerende tanker



KlIMATIlPASnIng. HVA BeTYR deT FOR Meg?

96 

viktig å se på maktforhold, interesser og ikke minst de in-
stitusjoner og systemer som hindrer klimatilpasning og 
bærekraftig utvikling. Klimatilpasning er ikke en nøytral 
handling eller prosess, det vil ligge prioriteringer bak en-
hver strategi. Det blir derfor viktig å stille spørsmålene: 
Hvem bestemmer fremtiden? Hvem sine verdier teller? 

I årenes løp har vi som har jobbet med klimatilpas-
ning kommet frem til at klimatilpasning ikke er en pas-
siv respons på endringer vi ikke har kontroll over, men 
snarere en mulighet vi har til aktivt å forme den fremti-
den vi ønsker å leve i. Vi håper at temaene og perspekti-
vene dekket i denne boken har gitt deg en forståelse av 
hva dette innebærer. Spesielt håper vi at vi har inspirert 
deg til å tenke over hva klimatilpasning betyr for deg, 
og at du ser en rolle for deg selv som en ildsjel for en 
bærekraftig fremtid. 

leder i kulissene uten en formell posisjon eller oppnevnt 
gruppe å lede. Og selv om arbeidet disse lederne gjør kan 
virke ukoordinert og handlingene ikke faller innenfor de 
vante mønstre, så er disse lederne sterkt fokusert på vi-
sjonen om en mer levedyktig og bærekraftig fremtid for 
både mennesker og natur. Klimatilpasning blir dermed 
en ny måte å tenke og handle på. 

Ordet «viktig» har du nok lest flere ganger i denne 
boken. Vi bruker dette ordet bevisst for å vektlegge be-
tydningen av å gå i dybden på hva som gir livet mening 
– for å identifisere hva som virkelig betyr noe, ikke bare 
i møte med klimaendringer, men også med andre utfor-
dringer. For å komme til disse mer dyptgripende dimen-
sjonene ved klimatilpasning har vi sett på viktigheten 
av samarbeid, læring, kunnskap, lederskap, ildsjeler, og 
hvordan bevisstheten om individuelle og kollektive ver-
dier har betydning for klimatilpasning. Men det er også 

Klima, kunst og kreativitet

For å skape større bevissthet og engasjement rundt klimaut-
fordringen er det ikke tilstrekkelig med kun informasjon og 
statistikk. Man trenger også kunst og kreativitet for å kunne 
føle og forstå hvilke utfordringer vi står overfor, og for å kunne 
se utfordringen fra ulike perspektiver. Vi som jobber innen 
klimaforskningen, har for alvor fått øynene opp for hvor 
viktig kunst og kreativitet er for det arbeidet vi gjør. PLAN-
prosjektet har i løpet av de siste årene satset på ulike former for 
forskningsformidling og ofte søkt samarbeid med mennesker 
innen kunstyrket. 

Kunstnere og klimaforskere har samlet seg i PLAN-
prosjektet for å diskutere nye måter å nærme seg klimaspørs-
målet på, og for å finne kreative måter å nå ut til folk, slik at 
vi sammen kan skape visjoner om en klimatilpasset hverdag. 

Med et ønske om tettere dialog mellom kunst og klima or-
ganiserte PLAN i 2008 konferansen Tipping Point Norway. 
Møtet i Oslo bygde på erfaringer fra England (Oxford) og 
Tyskland (Potsdam), hvor nettverksorganisasjonen Tipping 
Point* i flere år har samlet fremtredende kunstnere og forskere 
til å utforske og forstå klimaspørsmålet både på det sosiale, 
vitenskapelige og kulturelle plan. Tipping Point Norway har 
ført til flere konkrete samarbeidsprosjekter mellom forskere i 
PLAN og kunstnere. Et eksempel er vår deltagelse på de årlige 
Forskningsdagene.** Her har vi gjennom ulike aktiviteter og 
visuelle presentasjoner invitert barn og unge til dialog og en-
gasjement om klimaspørsmålet og til å bidra på en kreativ måte 
med sine tanker og ideer om fremtiden. 

*Tipping Point: www.tippingpoint.org.uk
**Forskningsdagene: www.forskningsdagene.no
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Klimatilpasning fra grasrota – Transition-bevegelsen

En økende klimabevissthet blant folk og et ønske om å bidra 
til et mer bærekraftig samfunn har de siste årene ført til mange 
gode initiativer, bevegelser og samhandlinger med utspring fra 
grasrota. Dette folkelige og positive engasjementet gir ring-
virkninger, bidrar med inspirasjon og 
fremstår som gode eksempler på at 
det nytter å involvere seg. Når vi ser 
at endring er mulig i praksis, og til og 
med gøy, så gir det motivasjon og lyst 
til å være med. 

Transition-bevegelsen er et godt 
eksempel på grasrot engasjement som 
i løpet av kort tid og ved hjelp av mye 
entusiasme og stå-på-vilje blant en 
gruppe motiverte mennesker har slått 
rot i samfunnet. Transition-bevegel-
sen så sin begynnelse i 2006 i den lille 
byen Totnes i sørvest-England, og 
siden den gang har lokale initiativer 
dukket opp rundt om i verden, også i 
Norge. Helt fra starten har målsetnin-
gen vært å bidra til et bedre og mer 
miljøvennlig lokalsamfunn, som også 
i større grad er rustet til å møte klima-
endringer, knapphet på oljeressurser 
og økonomisk ustabilitet. Lokal for-
ankring er svært viktig i omstillings-
arbeidet, og det samme er tanken om 
at alle i et samfunn har verdi og derfor 
også mulighet til å bidra positivt til fellesskapet. Omstillings-
arbeidet er derfor ingen eksklusiv klubb for idealister, men 
en inkluderende folkebevegelse som favner et vidt spekter av 

mennesker. Det er ingen toppstyring, og hvert lokalt initiativ 
finner sin egen styringsform og innhold med inspirasjon fra 
andre i nettverket og et stadig voksende av kunnskaps- og erfa-
ringsgrunnlag som har blitt til underveis. 

I Omstilling Sagene, det første omstillingsinitiativet i 
Norge, er dette også gjennomgangstonen. Omstilling Sa-

gene holder til i Bydel Sagene i Oslo 
og ble startet opp i 2010. Gruppen 
har sitt naturlige engasjement og 
fokus i lokalsamfunnet, men ønsker 
også interesserte utenfor kjerne-
området hjertelig velkommen. Den 
inkluderende atmosfæren har skapt 
en dynamisk og initiativrik gruppe 
med mange spennende mennesker 
som bidrar på ulike måter med sin 
kunnskap og livserfaring. Det kan 
være ulike grunner til at man deltar, 
men fellestrekket for de fleste er et 
ønske om å bruke miljøengasje-
mentet sitt på en praktisk og positiv 
måte. Viktig for mange er også mu-
ligheten til å møte nye mennesker, 
lære av hverandre og bli inspirert til 
felles handling. Omstilling Sagene 
har et lokalt aktivitetstilbud som 
er åpent for alle som ønsker å lære 
seg noe nytt. Det arrangeres for ek-
sempel kurs i praktiske ferdigheter, 
blant annet i surdeigsbrødbaking, 
konservering av mat og sykkelrepa-

rering. I tillegg organiser gruppen med jevne mellomrom 
åpne filmkvelder med visning av aktuelle filmer (med etter-
følgende diskusjon).

Omstilling Sagene, et lokalt miljøinitiativ i Bydel 
Sagene. Foto: Camilla Skjerve-Nielssen
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Governance (Cambridge, 2009)og Climate Change, Ethics, 
and Human Security (Cambridge, 2010).

Siri Mittet har en Master i Folkehelse (Community 
Health Education) fra University of Massachusetts i 
Amherst, og en Master i Miljø og Bærekraftig Utvikling 
fra University College London (UCL). Etter endte 
studier ved UCL jobbet hun noen år som Recycling 
Liaison Officer i bydelen Redbridge i London, hvor 
hun hadde fokus på å engasjere og øke bevisstheten hos 
barn og unge rundt avfallsproblematikken. Siden 2007 
har Siri vært prosjektkoordinator for PLAN-prosjektet 
ved Universitetet i Oslo. Hun organiserer Green Drinks 
Oslo, er aktiv i lokalmiljøinitiativet Omstilling Sagene 
og sitter i kultur- og nærmiljøkomiteen for Miljøpartiet 
De Grønne i Bydel Sagene. 

Eva Bakkeslett har krysset grensene mellom kunst og 
økologi i mange år og har i tillegg til å utvikle en aktiv 
karriere som kunstner også blant annet drevet kunst-
skole for barn, vært rektor i kulturskolen og prosjektleder 
for LA-21-pilotprosjektet Bærekraftige lokalsamfunn i 
Steigen. Hun har en BA(Hons) fra kunstakademiet ved 
Newcastle Polytechnic (Fine Art) og en MA i kunst og 
økologi (Arts & Ecology) fra Dartington College of Arts i 

Karen O’Brien er professor i samfunnsgeografi ved 
Universitet i Oslo, hvor hun leder flere samfunnsviten-
skapelige klimaforskningsprosjekter, inkludert PLAN-
prosjektet om klimatilpasning i Norge. Forskningen hen-
nes fokuserer på de samfunnsmessige konsekvensene av 
globale miljøendringer, og hun ser blant annet på betyd-
ning av klimaendringer for mennesker og samfunn. Med 
utgangspunkt i at klimatilpasning er en samfunnsmessig, 
kulturell og menneskelig prosess er hun spesielt interes-
sert i hvordan endring skjer på et personlig, organisato-
risk, kulturelt og system nivå. Hun er en sentral bidrags-
yter til FNs klimapanel (IPCC) som forfatter i IPCCs 
fjerde og femte hovedrapport og som koordinerende for-
fatter i spesialrapporten om håndtering av ekstremvær og 
katastrofer (SREX). Gjennom en rekke nasjonale og in-
ternasjonale verv er Karen forøvrig en viktig bidragsyter 
når forskningsagendaer innen global endring diskuteres 
og formuleres, og hun har vært svært engasjert i de globale 
forskningsprogrammene. Hun har blant annet ledet 
«Global Environmental Change and Human Security»-
prosjektet (2004−2010). Hun publiserer hyppig i leden-
de internasjonale tidsskrifter, og hun har skrevet og vært 
medredaktør for flere bøker, inkludert Environmental 
Change and Globalization: Double Exposures (Oxford, 
2008), Adapting to Climate Change: Thresholds, Values, 
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teorologi ved Universitetet i Bergen i 1990. Hun jobbet 
deretter ved Meteorologisk institutt (met.no) i mer enn 
20 år, først som forsker og senere som leder av Seksjon 
for klimaforskning. Klimaforskningen har vært i fokus i 
hele karrieren. Doktorgraden hennes dreiet seg om mu-
lige klimaendringer knyttet til Altautbygningen. På met.
no jobbet hun både med historisk klimautvikling og 
fremtidsklima i Norge og Arktis. Inger Hanssen-Bauer 
bidro til hovedrapportene fra FNs klimapanel både i 
2001 og 2007. Hun  har også holdt en rekke populær-
vitenskaplige foredrag, og turnerte blant annet med 
foredraget «Himmel og hav – om klima og endringer». 

Grete Kaare Hovelsrud er forskningsleder ved 
Nordlandsforskning i Bodø, og seniorforsker ved 
CICERO Senter for klimaforskning. Grete har en dok-
torgrad i sosialantropologi fra Brandeis universitetet 
i Massachusetts i USA. Hun har jobbet i arktiske strøk 
i over 30 år, først som «polarbums» på Svalbard som 
assistent på forskningsprosjekter som handlet om alt 
fra Svalbardreinens økologi og fysiologi til kvartær-
geologi fra kajak. Når hun da endelig begynte på sine 
egne studier, gikk ferden til Øst-Grønland hvor hun 
bodde et par år for å studere hvordan internasjonale 
organisasjoner som Greenpeace, som fikk i stand sel-
skinnsboikotten i EU på 1980-tallet, påvirket urfolk 
som var avhengige av selfangst. Etter mange år i USA 
med forskning og undervisning ved blant annet M.I.T. 
dro Grete tilbake til Norge, og gjennom sin jobb som 
generalsekretær i NAMMCO (Den nordatlantiske 
sjøpattedyrkommisjonen) jobbet hun også med hval-
fangstspørsmål. De siste ti årene har hun jobbet med 
tilpasning til klimaendringer i Arktis, og har sett at en 
antropologisk tilnærming til klimaendringer gir en god 

England. Eva var medkurator til det tverrfaglige kunst- og 
økologievenementet Gentle Actions på Kunstnernes Hus 
i 2010 og har vist sine arbeider, holdt verksteder, evene-
menter og foredrag i inn- og utland. Hun har vært med 
i Transition-bevegelsen i England siden oppstarten og er 
en ildsjel innenfor kultur og miljø i sitt lokale nærmiljø, 
på Engeløya i Steigen og i Haslemere i England. Eva har 
samarbeidet med PLAN-prosjektet ved flere anledninger 
siden 2008. www.evabakkeslett.com

Siri Eriksen er førsteamanuensis og forsker på 
klima og utvikling ved Noragric (Department of 
International Environment and Development Studies) 
ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på 
Ås. Hun har doktorgrad i  Environmental Sciences fra 
University of East Anglia i Storbritannia (2000). I dok-
torgraden undersøkte hun sårbarhet for klimaendringer 
blant småbønder i Kenya og Tanzania. Siden har hennes 
forskning dreiet seg om samfunnsmessig sårbarhet, 
spesielt klimavariasjoner og ekstremhendelser som 
sesongvariasjoner, tørke og flom. Hun er interessert i 
hvilke prosesser som driver sårbarhet, slik som konflikt, 
økonomisk globalisering, tap av lokalkunnskap, og 
utviklingsprosesser med feltarbeid i Kenya, Mosambik 
og Norge. I pågående prosjekter undersøker hun 
politiske dimensjoner av klimatilpasning: koblinger 
mellom fattigdom, utvikling og bærekraftig klimatil-
pasningsprosesser, hvordan tilgang til solenergi påvir-
ker klimatilpasning blant tørke utsatte befolkninger, og 
hvordan humanitært arbeid og katastrofehåndtering 
kan bidra til langsiktig utvikling og sårbarhetsreduksjon. 

Inger Hanssen-Bauer er professor i klima ved 
Høgskolen i Telemark (HiT). Hun tok doktograd i me-
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Inger-Lise Saglie er professor i by- og regionplanlegging 
ved Institutt for landskapsplanlegging ved Universitetet 
for miljø- og biovitenskap (UMB). Hun er arkitekt fra 
Norges Tekniske Høgskole (nå NTNU) fra 1976, og 
er dr.ing. fra Arkitekthøgskolen i Oslo. Planlegging, by-
utvikling og miljøspørsmål er sentrale temaer i hennes 
forskning, og spesielt hvordan ideen om den kompakte 
by kan bidra til bærekraftig byutvikling. Hennes pågå-
ende prosjekter omhandler tilpasning til klimaendrin-
ger i byutvikling i norske og afrikanske byer. Hun ar-
beider også med et prosjekt om håndtering av interes-
sekonflikter i utviklingen av en kompakt by med vekt 
på konsekvenser for langsiktig bevaring av biologisk 
mangfold og sosial ulikhet i by. Forskningsinteressene 
for øvrig dekker bruk av kunnskap i planlegging, demo-
krati og deltagelse i byplanlegging.

Linda Sygna arbeider som prosjektleder ved Institutt 
for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i 
Oslo. Tidligere stillinger inkluderer prosjektleder for 
«Global Environmental Change and Human Security»-
prosjektet ved UiO og forsker ved CICERO Senter for 
klimaforskning. Hun har sin utdannelse fra Institutt for 
økonomi og ressursforvaltning ved Universitetet for 
miljø- og biovitenskap, med en mastergrad innen res-
sursøkonomi og utviklingsøkonomi. Sygna sitt arbeid 
tar for seg de samfunnsvitenskapelige sidene ved klima-
endringer, spesielt temaer som menneskelig sikkerhet, 
effekter av klimaendringer, sosial sårbarhet, tilpasning 
og transformasjon. Hun har også interesse for dialog 
mellom forskning og politikk, forskningsformidling og 
nettverksbygging.

forståelse av lokale utfordringer knyttet til klimatilpas-
ning. Hun er overbevist om at kulturelle forutsetninger 
setter premissene for god klimatilpasning.

Tor Håkon Inderberg er forsker og leder av 
Europaprogrammet ved Fridtjof Nansens institutt. 
Våren 2012 leverer han sin statsvitenskapelige doktor-
grad om tilpasningskapasitet i kraftbransjen i Norge og 
Sverige. Fokuset i avhandlingen er på organiseringen av 
kraftbransjen over tid og bransjekulturen i de to lande-
nes sektorer. Et sentralt spørsmål er i hvilken grad og 
på hvilken måte endringer i organisasjoner og kulturen 
påvirker nettselskapenes evne til å tilpasse seg endringer 
i klimaet. Tor Håkon har også arbeidet med andre deler 
av kraftbransjen, med norske bistandsmidler og tilpas-
ning til klimaendringene og med norsk utenrikspolitikk 
i nordområdene.

Cathrine Ruud har en mastergrad i samfunnsgeografi 
fra Universitetet i Oslo. Etter en bachelorgrad i kultur- og 
samfunnsfag dreiet studiene gradvis mot klimaproblema-
tikk, og som masterstipendiat på PLAN skrev hun om el-
dres oppfatninger av og sårbarhet for klimaendringer. Etter 
fullført mastergrad har hun også vært enkeltemnestudent 
på Senter for utvikling og miljø, hvor fokuset har ligget på 
internasjonal miljøpolitikk og vestlig forbruk. Ved siden 
av studiene var hun ansatt på UiO som vitenskapelig assis-
tent i CARAVAN-prosjektet  (Climate change: a regional 
assessment of vul nerability and adaptive capacity for the 
Nordic countries), som dreiet seg om eldres klimasårbar-
het i Norge, Sverige og Finland. Innen klimaforskning lig-
ger interessen hennes først og fremst på hva som former 
våre oppfatninger av sårbarhet og klimaendringer, og 
hvorfor disse skiller seg fra forskeres oppfatninger.
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Klimaløftet (regjeringens satsing på klimainformasjon til 
befolkningen): www.klimaloftet.no

Klimatilpasning Norge (Miljøverndepartementet):  
www.klimatilpasning.no

Kommunesektorens organisasjon (KS – har egne sider om 
klima og miljø): www.ks.no

Meteorologisk institutt (met.no): www.met.no
Miljølære (et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling): 

www.miljolare.no
Miljøstatus: www.miljostatus.no
Natur og Ungdom: www.nu.no
Vestlandsforskning: www.vestforsk.no
Zero Emission Resource Organisation (ZERO):  

www.zero.no

Miljø- og klimanettverk/forum: 

Andelslandbruk i Norge: www.andelslandbruk.origo.no
Forum for utvikling og miljø: www.forumfor.no
Green Drinks (uformelt møtested og nettverk for mennesker 

som jobber med eller har en interesse  
for miljøspørsmål): www.greendrinks.org

Norsk klimanettverk (en invitasjon til alle som vil jobbe for 
en kursendring i norsk klimapolitikk):  
www.norskklimanettverk.no

Norsk nettverk for klima og helse: www.klimaoghelse.no
Oslo Renewable Energy and Environment Cluster:  

www.oreec.no
Klimapartnere (Agders fremste og mest klimaengasjerte 

virksomheter deler nyheter, informasjon og kunnskap 
om klima- og miljøspørsmål): www.klimapartnere.no

Kunst–miljø–klima:

Ecoart Network (internasjonalt nettverk av kunstnere som 
jobber med klima, miljø og økologi):  
www.ecoartnetwork.org

NOU. 2010. Tilpassing til eit klima i endring: Samfunnet si 
sårbarheit og behov for tilpassing til konsekvensar 
av klimaendringane. Noregs offentlege utgreiingar 
Miljøverndepartementet. 2010: 10. 

Sygna, L., S. Eriksen, K. O’Brien & L.O. Næss. 2004. Climate 
change in Norway: Analysis of economic and social 
impacts and adaptations. Report 2004:12, Oslo: 
CICERO. 

Nettsider
Aspect (historier om klimaendringer i hverdagen – engelsk 

nettsted): www.projectaspect.org
Bellona: www.bellona.no
Bjerknessenteret for klimaforskning (BCCR):  

www.bjerknes.uib.no
CICERO Senter for klimaforskning:  

www.cicero.uio.no/home
CICERO gir ut magasinet Klima: www.cicero.uio.no/klima
CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn:  

www.ciens.no 
Forskning.no (nasjonalt nettsted for allmennrettet 

forskningsformidling, egne sider om klima):  
www.forskning.no

Fremtidens byer (samarbeid mellom staten og de 13 største 
byene i Norge om å redusere klimagassutslippene og 
gjøre de til bedre steder å bo i):  
www.fremtidensbyer.no

International Human Dimensions Program on Global 
Environmental Change: www.ihdp.unu.edu

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif): www.klif.no
Klima- og forurensningsdirektoratet har et eget bibliotek med 

utlån av bøker, rapporter og videoer:  
www.klif.no/no/Om-oss/Klifs-bibliotek

Klimatilpasning i norske kommuner (prosjektet ble avsluttet 
i 2011): www.klimakommune.no/

Klimakur -Klimautslippsreduksjoner mot 2020:  
www.klimakur.no
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Bærekraftige liv på Landås 
Byøkologisk nettverk
Oslo miljøfestival
Forum for utvikling og miljø
belys-trollet
Norsk Klimanettverk

Ressurssider, informasjon og oversikt over kunstnere som 
arbeider med klima, miljø, økologi:  
www.greenmuseum.org

Kunstner Eva Bakkesletts nettsted: www.evabakkeslett.com

Informasjon om tverrfaglige kunst-/klima-/
økologievenementer: www.free-soil.org

Gentle actions: Kunst – Økologi – Handling (tverrfaglig 
evenement som fant sted høsten 2010 på 
Kunstnernes Hus i Oslo):  
www.gentleactions.wordpress.com

Nature – Art – Education (nettverk for kunstbasert 
miljøarbeid i undervisning):  
www.naturearteducation.org/Projects.htm

PLATFORM (engelsk tverrfaglig forskningsgruppe med 
fokus på sosial og økologisk rettferdighet):  
www.platformlondon.org

The Arts Catalyst (støtter tverrfaglige, kritiske og 
eksperimentelle samarbeids prosjekter mellom kunst 
og vitenskap): www.artscatalyst.org

Transition-bevegelsen:

Om Transition-bevegelsen:  
www.transitionnetwork.org

Rob Hopkins blog: www.transitionculture.org
Omstilling Norge: www.transitionnorway.org

Facebook 
Transition Norway
Omstilling Sagene
Omstilling Nesodden 
Green Drinks Oslo
Green Drinks Trondheim
Klimakafé (Green Drinks Bergen)
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Takk til alle som har bidratt i PLAN prosjektet: 
Neil Adger, Carsten Aniksdal, Virginia Antonijevic, Eva 
Bakkeslett, Hans Ivar Blystad, Marianne Bruusgaard, 
Halvor Dannevig, Jon Vegard Dokken, Per Ove 
Eikeland, Torill Engen-Skaugen, Siri Eriksen, Inger 
Hansen-Bauer, Gail Hochachka, Gunhild Hoogensen, 
Grete Hovelsrud, Ida Holth, Tor Håkon Inderberg, Jan 
Erling Klausen, Richard Klein, Janina Frahm Kringstad, 
Berit Kristoffersen, Björn-Ola Linnér, Liv Arntzen 
Løchen, Irene Lorenzoni, Anne Lucas, Maria Kløverød 
Lyngstad, Susi Moser, Mauricio Munera, Siri Mittet, 
Karen O’Brien, Lynn Rosentrater, Cathrine Ruud, 
Inger-Lise Saglie, Jimmy Schmincke, Andreas Segrov, 
Elin Selboe, Ida Skivenes, Knut Bjørn Stokke, Linda 
Sygna, Kirsten Ulsrud, Jennifer West, Marte Winsvold, 
og Johanna Wolf. 

En spesiell takk til Norges forskningsråd for finansier-
ing av prosjektet.

PLAN-prosjektet er et klimaforskningsprosjekt med 
finansiering fra NORKLIMA-programmet i Norges 
Forskningsråd. Prosjektet har kontor på Institutt for 
sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. 
PLAN samler forskere fra mange ulike fagmiljøer for å 
analysere klimatilpasning som en samfunnsprosess. En 
rød tråd i prosjektet er en helhetlig tilnærming, og sen-
trale spørsmål i forskningen er knyttet opp til hvordan 
og hvorfor vi tilpasser oss klimaendringer. Prosjektet 
er opptatt av både de faktiske, objektive aspekter ved 
klimatilpasning og mer personlige subjektive aspek-
ter: Hva som blir gjort, hvem som har hvilke roller, og 
hvordan for eksempel kultur, verdier og virkelighets-
oppfatninger påvirker forholdet til tilpasning. Sentralt 
i PLAN er tverrfaglig samarbeid, og prosjektet har ved 
flere anledninger engasjert kunstnere i forskningsfor-
midlingen, som i dette bokprosjektet ved kunstøkolog 
Eva Bakkeslett. 




