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Barentsregionen definert in 1993 som et 
område for politisk samarbeid mellom Norge, 
Sverige, Finland, og Russland

I AACA vi inkluderer Svalbard, Franz Josef Land, 
Yamalo-Nenets og Barentshavet.
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– Til tross for en rask økning i 
lavutslippsteknologi, slik som sol-
og vindkraft, elbiler og batterier, 
gjøres det ikke nok for å støtte 
politiske vedtak som begrenser 
utslipp av CO₂ i atmosfæren, sier 
Glen Peters ved 
forskningssenteret CICERO i Oslo.

(NRK 6.12.2018)

B V Vangelsten m fl. 2018



Klimaendringer i Barentsregionen

Moderat scenario: RCP4.5: 1.7-3.1 °C i 2100

• 3-10 °C i perioden 2010-2080, 

• Opptil 20 °C økning om vinter i 2100, 

• Isfritt hav året rundt fra 2050

• Nedbørsøkning med 50%

• Redusert permafrost

• Redusert snødekke (30-40% mindre i 2050 vs. 2011)

• Havnivåstigning opp til 0.5 meter

• Økt ekstremvær

• Polare lavtrykk mot nord og sentralt Barentshav



Økosystem og -endringer i Barentsregionen
Endringer:
• Økt permafrost- og snøsmelting: vekstsesong, avløp og 

utslipp
• Migrasjon av planter, dyr og sykdommer, mot nord og 

oppover
• Oppvarming/forsuring av havet: fiskearter mot kaldere 

vann, endringer i næringskjeden

Ikke bare klima som påvirker økosystemet: Arealbruk, Infrastruktur, 
Fragmentering, Biodiversitet

© imr.no

© metoffice.co.uk



Utfordringer og muligheter for vårt samfunn

UTFORDRINGER
• Flere faktorer som påvirker samtidig: 

Raske endringer i klima, miljø, politikk
og samfunn koblet sammen

• Globale koblinger til Arktis: indirekte
effekter av klimaendringer andre
steder (havnivåstigning, tørke); 
svekking av verdensøkonomien

• Geopolitiske spenninger

MULIGHETER
• Høyt utdannet befolkning i vår del av arktis

• Teknologisk innovasjon og utvikling

• Store naturressurser

• Mål om bærekraftig bruk av naturressurser
(men mulig konflikt med petroleumsnæringen)

• Fornybar energi

• Geopolitisk samarbeid
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Dagens tilpasning til klima- og andre endringer

FUNN
Tilpasninger på lokalt/regionalt nivå: 

• Utvikling av infrastruktur

• Endring i teknologiske standarder

• Reguleringer og øknomiske mekanismer

• Innovasjon og entrepenørskap

• Utvikling av ny kunnskap

• Institusjonelle strukturer

• Produksjonsmetoder og rutiner

• Reorganisering av for eksempel sauehold
og reindrift

• Tverrsektoriellt samarbeid

BETYDNING
• Tilpasning skjer på tross av manglende

nasjonale retningslinjer

• Tilpasning er i forkant av nasjonale
retningslinjer

• Å forstå lokale forhold er helt nødvendig
for at vi skal lykkes



Hva er det som aktiverer tilpasning?

FUNN
• Kunnskap og oppmerksomhet mot endring

• Observasjoner av hendelser (utflytting, 
arbeidsledighet, lengre vekstsesong, 
værendringer)

• Ekstreme værhendelser (flom, skred)

• Ildsjeler i kommuner og lokalsamfunn

• Institusjoner som fremmer tilpasning
(kommune/ fylke)

• Fleksibilitet i levebrød og mulighet for  
differensiering

• Tilgang til kunnskap, og menneskelige og
øknomiske ressuser

• Bygge og øke kapasitet

BETYDNING
• Inkludere lokale forhold og ta høyde for 

hva det er som aktiverer tilpasning

• Integrere tilpasning inn i eksisterende
politikk - ta i bruk mulighetsrommet

• God formidling av relevant vitenskapelig
kunnskap viktig for tilpasning



Hva er det som hemmer og fremmer tilpasning?

FUNN
• Tilpasning versus lovpålagte oppgaver

(kommuner)

• Manglende overførbarhet mellom nasjonale
mål og retningslinjer og lokale bekymringer

• Uklare ansvarsområder og utilstrekkelige
retningslinjer

• Kunnkap utilgjengelig eller irrelevant 

• Lokal/ tradisjonskunnskap blir ignorert

• Manglende inkludering av urfolksperspektiver i 
utviklingen av tilpasningsstrategier og verktøy

• Manglende ressurser (penger, folk)

• Motivasjon og oppfattelse av at tilpasning er
nødvendig

• Konflikter mellom aktører (eks. arealplanlegging og
næring) 

BETYDNING
• Sørge for en tydelig ansvarsfordeling

(mellom stat, kommune, og sektorer) 

• Nødvendig å integrere ulik kunnskap

• Styrke kontaktflaten mellom forskning
og politikk

• Forstå maktforholdet mellom ulike
samfunnsaktører

• Utvikle mekanismer som kan løse
konflikter
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Hva kan gjøres for å sikre tilpasning? (noe gjør har vi - men slett ikke alt)

• Koordinering og samarbeid på tvers a samfunnsnivåer og sektorer

• Klar fordeling av ansvar

• Gode rammeverk (over hele fjøla)

• Klimascenarioer og framskrivinger

• Planleggingsverktøy (ROS og arealplaner)

• Nettverk og møtepunkter for å dele erfaringer og ressurser

• Kutte utslipp
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Oppsummering

• Tilpasning er en prosess som er både kontektsavhengig og involverer alle
forvaltnings- og beslutningsnivå

• Tverrsektoriell tilpasning har større sjanse for å lykkes

• Usikkerhet er uunngåelig, vil alltid være der, men må ikke bli paralyserende for 
handling – må heller tas med i tilpasningsstrategier og verktøy

• Integrering og samproduksjon av ulik kunnskap (erfaringsbasert og vitenskapelig) 
er helt nødvendig
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Takk for oppmerksomheten 

gho@nforsk.no
Nordlandsforskning og Nord universitet, Bodø 

Takk til Bob van Oort og Helene Amundsen 
CICERO senter for klimaforskning
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