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Bærekraftig kompetanse
Naturviterne er en fagforening som skal være det naturlige førstevalg for naturvitere med hjerte for bærekraft. 
Bærekraft forutsetter både en biologisk, økonomisk og sosial utvikling som ikke ødelegger framtidige 
handlingsrom. Etiske vurderinger må vektlegges.

Arbeidslivet er en viktig arena for gjennomføring og forankring for bærekraftige løsninger. Naturviterne vil 
bidra med vår kompetanse og politikk på alle nivåene for samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere og 
bidra til nytte i samfunnet generelt. Høy kompetanse og lokalkunnskap er nødvendig for god gjennomføring 
innen alle fagområder.

Det er nå vitenskapelig fastslått at klimaendringene er et faktum. Hvor fort de vil akselerere og hvordan 
virkningene blir er noe det må forskers mer på. Naturviternotat nummer 4 setter fokus på klimaendringene. 
Løsningen er todelt: redusere utslipp og tilpasse oss et annet klima. Så enkelt og så vanskelig er det. Det 
enkleste er å stikke hodet i sanden og fortsette som før. Det kan bli dyrt. Vi må kutte utslipp og tilpasse oss – 
nå. Dette er ikke lenger noe som kan skje. Det vil skje og det skjer nå. Vi har også en moralsk plikt ovenfor de 
yngre generasjonene til å handle på grunnlag av våre kunnskaper.

Klimaendringene består av en del endringer som på kort og lang sikt vil endre livene våre og hverdagen vår. 
Arter vil dø ut og arter vil endre utbredelse. Vi vil se en nordlig forflytning og hvordan innflytterartene vil 
påvirke sine nye økosystemer vet vi lite om. Det vil komme nye sykdommer på fauna, flora og mennesker. 
De fleste ufarlige, kanskje litt brysomme. Noen kan bli farlige. Sammensetningen av arter og vær vil endre 
økosystemene våre. De fleste endringer blir levelige, men noen kan bli plagsomme. Det vil regne mer og vi vil 
oftere høre om avlingsskader og flom. Dette vil være det flest vil legge merke til.

Endringer er en del av livet, men nå vil vi få en del nye endringer på grunn av faktorer som har endret 
seg. Vi vil få direkte resultater av endret klima, men også indirekte. Sammenhengene er kompliserte. Det 
kreves kompetanse om økosystemer, arter og teknikk knyttet til biologisk produksjon. Det kan naturvitere. 
Mer enn noen gang før vil det være nødvendig å ha kompetanse om naturen og biologiske produksjoner. 
Politikerne trenger også denne kompetansen for å ta de riktige beslutningene, ikke bare i de store strategiske 
diskusjonene, men i hverdagens mange små og store utfordringer. Planlegging av samfunnet for å sikre 
infrastruktur, bolig, næring, landbruk og miljø mot endret klima vil bli et område som får større betydning. 

De som ikke tar dagens signaler på alvor, vil tape i framtiden. Det koster å tilpasse seg et nytt klima, men de 
som lar være taper enda mer.

Klima
I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. 

I notatet kan du lese om: 
•	 fakta om klimaendringene
•	 utslippsreduksjoner 
•	 klimatilpasninger 
•	 hvordan naturvitere kan bidra

Finn Roar Bruun
Leder
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Fakta

Havnivå- og temperaturstigning

En oppvarming av kloden vil føre til et stigende havnivå. Dette skyldes i første 
rekke to selvstendige forhold. Når temperaturen i havet stiger vil vannmassene 
utvide seg slik at havet stiger. Temperaturøkning over land fører til at ismasser 
smelter slik at mengden av vann som renner ut i havet vil øke.

Med en temperaturstigning på 1,4 til 5,8 °C regner FNs klimapanel med at 
havnivået i gjennomsnitt vil stige med mellom 9 og 88 cm fram til 2100. Det kan 
være store lokale variasjoner i hvordan endringen i havnivå slår ut. På grunn av 
systemets treghet vil temperaturen, og dermed havet, fortsette å stige i mange 
århundrer etter at CO2-utslippene eventuelt er stabilisert. 

Konsekvenser av klimaendringene

Lokalt kan utslagene av klimaendringer bli langt kraftigere enn hva vi ser av det 
globale gjennomsnittet. Temperatur, nedbørsmengde, vindstyrke og havnivå kan 
enten øke eller synke lokalt. Vind og havstrømmer kan endre retning. I noen 
områder kan dramatiske værhendelser som stormer, orkaner og kraftige regnskyll 
eller tørkeperioder bli vanligere. Alt dette påvirker livsbetingelsene for dyr og 
planter, for menneskers bosetting, jordbruk, skogbruk og næringsvirksomhet.

Hva vil skje i Norge?

Mye tyder på at det vil bli mer nedbør i Norge, spesielt på Vestlandet og i Nord-
Norge. Beregninger viser at vi i perioden 2030-2050 kan vente rundt 20 prosent 

Figur 1
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mer nedbør på høsten i disse områdene sammenlignet med perioden 1980-2000. 
På Østlandet ventes økningen i nedbør først og fremst å komme om vinteren.

Temperaturen ventes å stige over hele landet, men mest om vinteren og mest i 
Nord-Norge.

Klimaendringer vil få konsekvenser for enkeltarter av planter og dyr, og for hele 
økosystemer. Virkningene vil være store for de arter som har sin utbredelses-
grense i våre områder. Alpine og arktiske arter vil bli presset høyere og nordover 
til leveområdene i verste fall forsvinner. Varmekrevende, sørlige arter vil kunne 
utvide sine områder nordover og i høyden.

For landbruket kan klimaendringene bety forbedrede produksjonsforhold. En 
forlenget vekstsesong vil kunne gi mulighet for høsting både to og tre ganger for 
noen arter. Samtidig kan det tenkes at nye plantearter kan introduseres mange 
steder i landet. Det negative for landbruket er at hyppigere og mer intense ned-
børsbyger vil kunne føre til erosjon, som betyr at for eksempel matjorden renner 
vekk og at næringsstoffene i jorda forsvinner. Samtidig vil et varmere klima være 
mer gunstig for skadedyr,  sopper og andre sykdommer slik at de både blir flere, 
og at nye arter etablerer seg. 

Vekstsesong

Den temperaturbestemte 

vekstsesongen (tallet på

døgn med middeltemperatur 

over 5 °C) har økt med 1–2 

uker over størsteparten av 

landet. Vekstsesongen er lengst 

langs kysten av Vestlandet, 

og de høyeste verdiene for 

vekstsesong i dette området 

har økt fra 225 til 238 døgn. 

En vegetasjonsindeks basert 

på kartlegging fra satellitt 

viser òg at vekstsesongen har 

blitt lengre over store deler av 

landet.

Kilde: NOU 2010:10 Tilpasning til 

eit klima i endring
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Utslippsreduksjon
Samtidig som vi foretar klimatilpasninger må hovedmålet være å redusere 
dagens utslippsnivå. For å begrense klimaproblemet tilstrekkelig og oppnå målet 
om at den globale temperaturen ikke skal øke med mer enn to grader fra før-
industriell tid må de globale utslippene reduseres med 50-85 prosent innen 2050. 
Land som Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Norge har vedtatt mål 
i denne størrelsesorden. En så stor reduksjon vil kreve en vesentlig endring i 
produksjons- og forbruksmønster. 

Innledningsvis kan det være greit å se på utviklingen av innenlandske utslipp for 
kanskje den viktigste klimagassen, CO2, de siste drøye tjue årene.

Figur 2:

 

•	 Olje	og	gass

Økt utvinning og økte utslipp fra landanlegg i perioden fra 1990 har gjort at 
utslippene i 2011 var 73 prosent høyere enn i 1990. Dette er likevel 10 prosent 
mindre enn i toppåret 2007. Fra 2007 har LNG-anlegget på Melkøya bidratt 
med store utslipp, og spesielt i 2007 og 2008 var utslippene herfra svært store. På 
den annen side har utslipp fra offshore-aktiviteter vist en synkende tendens de 
siste årene. I 2011 stod olje- og gassutvinning for 26 prosent av de innenlandske 
norske klimagassutslippene, mot 16 prosent i 1990.

•	 Industri

Ser man perioden 1990-2011 under ett, har det vært en nedgang i 
klimagassutslippene fra industrien på hele 38 prosent. Reduksjonen skyldes både 
teknologiforbedringer, mindre bruk av oljeprodukter og bedriftsnedleggelser. 
Mens industrien i 1990 stod for 38 prosent av klimagassutslippene - noe som er 
mer enn utslipp fra olje- og gassutvinning og veitrafikk til sammen - var andelen i 
2011 redusert til 23 prosent, det vil si mindre enn olje- og gassutvinningen alene.

De rike industrialiserte 

landene har hovedansvaret for 

klimaproblemet. Rundt 3/4 av 

alt fossilt CO2 som er sluppet 

ut i atmosfæren kommer fra 

rike land, der bare 20 prosent 

av verdens befolkning bor.
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•	 Veitrafikk

Utslippene fra veitrafikk har økt nesten 30 prosent siden 1990, dette på grunn 
av flere kjøretøy og økte kjørelengder. Mer energieffektive kjøretøy, overgang 
fra bensin til diesel - som gir lavere utslipp per kilometer - og innblanding av 
biodrivstoff, har imidlertid bidratt til å dempe veksten.

•	 Annen	transport

Innenriks sjøfart og fiske utgjør mesteparten av utslippene i denne kategorien. 
Som vi ser av figuren har det vært en liten økning i perioden 1990-2011.

•	 Jordbruk

Gjennom hele perioden 1990-2011 har det kun vært små endringer i utslippene 
fra jordbruket.

•	 Energi

Klimagassutslippene fra energiforsyning har økt kraftig de siste årene på grunn 
av store utslipp fra gasskraftverket på Kårstø og kraftvarmeverket på Mongstad. 
Også utslipp fra fjernvarmeproduksjon har økt betydelig i løpet av perioden 
1990-2011. Mens utslipp fra energiforsyning i 1990 bare var på 0,3 millioner 
tonn CO2-ekvivalenter, var det tilsvarende tallet for 2011 2,1 millioner tonn. 
Det tilsvarer 4 prosent av de totale norske klimagassutslippene. Utslippene ble 
likevel redusert med 9 prosent fra 2010 til 2011 på grunn av lavere aktivitet ved 
gasskraftverket på Kårstø. Disse utslippene vil variere en del fra år til år, ettersom 
aktiviteten tilpasses markedsforholdene.

innenfor hvilke sektorer kan vi redusere 
utslippene?

FNs klimapanel har vurdert mulighetene for å redusere utslippene i ulike sektorer. 

•	 Industri

Den energiintensive industrien har størst potensial for utslippskutt. 
Oppgradering av eldre industrianlegg vil være et viktig bidrag til mindre utslipp 
både i industriland og i utviklingsland. 

•	 Transport

Utslippene fra transportsektoren øker raskt. Det er stort potensial for kutt herfra, 
men tiltak møter en rekke barrierer. For eksempel vil mange foretrekke en større 
og mer forurensende bil selv om både bilen og drivstoffet blir dyrere. 

•	 Energiforsyning

Investeringer i ny energiforsyning i utviklingsland, oppgradering av infrastruktur 
for energiforsyning i industriland og politikk som fremmer energisikkerhet kan i 
mange tilfeller gi mindre utslipp av klimagasser. 

•	 Jordbruk	

Jordbruket kan bidra til betydelige utslippskutt gjennom nye produksjons-
metoder. Riktig forvaltning av jorda kan bidra til å binde mer CO2 i jorda og 
samtidig hindre tap og forringelse av jord. 

Internasjonale	forpliktelser	
og	nasjonale	mål	om		
utslippskutt
Norge har fått tildelt en 
kvotemengde fra FN som 
tilsvarer 50,1 millioner tonn 
CO2-ekvivalenter per år i pe-
rioden 2008-2012. Det er en 
prosent over de innenlandske 
utslippene i 1990. Utslippene 
for årene 2008-2011 oversti-
ger den tildelte årlige kvote-
mengden. Norge kan innfri 
forpliktelsen g jennom tre 
fleksible mekanismer: Felles 
g jennomføring, den grønne 
utviklingsmekanismen og 
kvotehandel. 

Fra 2008 ble Norge en del av 
EUs klimakvotesystem (EU 
ETS). I 2011 var utslipp av  
klimagasser fra kvotepliktige 
bedrifter i Norge på 19,2 mil-
lioner tonn CO2-ekvivalenter, 
en andel på 36 prosent av 
totale klimagassutslipp. 
Utslippsregnskapet som årlig 
rapporteres til FN inkluderer 
også utslipp og opptak i skog 
og andre landarealer. Ifølge 
Kyoto-avtalen har Norge an-
ledning til å godskrive om lag 
1,5 millioner tonn på opptak i 
skog per år i perioden 2008-
2012, men norsk politikk 
tilsier at dette opptaket ikke 
skal brukes til å innfri Norges 
forpliktelse under Kyoto-
protokollen.
Gjennom ”klimafor-
liket” inngikk flertallet på 
Stortinget i 2008 en avtale 
om nasjonalt mål for utslipps-
kutt. Målet er at de innen-
landske utslippene ikke skal 
overstige 45-47 millioner 
tonn CO2-ekvivalenter i 2020. 
I 2011 lå utslippene 5,7-7,7 
millioner tonn over dette 
nasjonale målet. 

Kilde: SSB
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•	 Skogbruk

Skogbruket kan også bidra betydelig til å binde større mengder CO2. Først 
og fremst kan dette skje gjennom planting av ny skog, redusert avskoging, 
gjenplanting av avskogede områder og riktig skjøtsel av skogen. 

•	 Bygninger	

Her er det stort potensial for mindre utslipp av klimagasser, blant annet ved mer 
energieffektive bygg.  Så mye som 30 prosent av de forventede utslippene i 2030 
kan unngås ved tiltak som også gir netto økonomiske gevinster. Det er viktig at 
tiltak settes i verk både i gamle og nye bygninger. 

•	 Avfall	

Avfall bidrar med mindre enn fem prosent av de globale utslippene av 
klimagasser. Tiltak for å redusere disse utslippene kan bidra til en positiv 
utvikling på flere måter. Mindre utslipp kan gi bedre helse og mindre 
forurensning. Utnyttelse av avfallet til energigjenvinning kan gi økt lokal 
energiforsyning.

Det er som vi ser en rekke muligheter for å redusere dagens utslippsnivå. Noen 
foreligger allerede i dag mens andre er forventet å bli kommersielt tilgjengelige 
i løpet av de neste 10-20 årene. Noen er teknologibaserte, hvorvidt disse skal 
implementeres er et kostnadsspørsmål, men i de fleste tilfellene vil svaret bli 
at vi ikke har råd til å la være. Andre er såkalte ikke-teknologiske endringer. 
Et eksempel på dette er livsstilsendringer. Da er vi inne på hvorvidt vi som 
enkeltforbrukere er villige til å gi slipp på den livsstilen og det forbruket store 
deler av den vestlige verden har vent seg til. 

Naturviteres rolle

Naturvitere og naturvitenskapen spiller en svært viktig rolle i kampen for å oppnå 
målsetningene i klimapolitikken. Dette gjelder i selve klimaforskningen, men også 
i debatten rundt klimaspørsmålet. Naturvitere har en viktig oppgave i å formidle 
endringene og konsekvensene av disse til opinionen på en pedagogisk god måte. Til 
syvende og sist må vi forbruke annerledes. Lagt mer enn det vi forbruker må være 
basert på resirkulerbare råvarer og fornybare ressurser. Samtidig er vi et av landene 
som blir minst rammet av klimaendringene, det er derfor en stor oppgave å forklare 
hvordan vårt forbruksmønster i dag har negative globale effekter i morgen. 

Ser vi på klimapanelets sektorvise oversikt spiller naturvitere en viktig rolle 
innenfor de fleste sektorene. Naturviteres formidlingsrolle er viktig. Bare ved å øke 
bevissthet om betydningen av utslippsreduksjoner blant beslutningstagere kan vi 
oppnå resultater. Forskningen innen naturvitenskapens tradisjonelle retninger bør 
økes og videreutviklingen av fornybar energi må få særlig fokus. Et lavere og eller 
renere energiforbruk vil ha gunstige effekter innefor alle sektorer og økosystemer. 

For å tilpasse et våtere klima må det tenkes nytt. Økt sansynlighet for flom og ras 
må hensyntas i arealplanleggingen. Her vil naturvitere spille en sentral rolle.

Gjennom nytekning og innovasjon representerer naturviteres kompetanse løsninger 
som samfunnet er helt avhengig av hvis vi skal nå de politiske fastlagte målene. 

NATuRVITERNE	mENER:	
•	 Forskning	på	og	

implementering	av	

utslippsreduserende	tiltak		

må	være	klimapolitikkens	

hovedfokus

•	 Naturvitere	spiller	en	viktig	

rolle	for	å	oppnå	klimamål,		

både	i	praktisk	g jennom-

føring		og	strategisk	

planlegging	og	må	derfor	

involveres	i	alle	relevante	

beslutningsprosesser
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Klimatilpasninger
Klimatilpasning

Klimaet vil endre seg. Vi vil merke det som endrede temperaturforhold og mer 
nedbør. Mer vind er nå ute av klimaprognosene for Norge, men uansett vil vind 
være en faktor som kan gi større utslag enn før på grunn av nedbøren.  Vannmet-
tet jord gir dårligere hold for trerøtter og erosjon kan også gjøre landskapet mer 
sårbart for vindødeleggelser.

Behovet for klimatilpasning må skje i alle planleggingssituasjoner for private, be-
drifter og offentlig forvaltning. Da er rett kompetanse avgjørende. Sammenhengene 
er noen ganger komplekse og krever bred kompetanse innen biologi og teknikk.

endrede temperaturforhold

Nye temperatur- og fuktighetsforhold vil kunne gi enkelte skadeorganismer gun-
stigere levekår og dermed påvirke landbruket eller biologisk mangfold negativt. 
Nye arter vil komme inn i norsk flora og fauna. Kombinert med økt handel over 
landegrensene gir dette økt risiko for oppblomstring av arter og sykdommer som 
kan påvirke miljø og landbruk negativt. Norske myndigheter må øke kontrollen 
av organismer som beveger seg over landegrensen. Kunnskapen om nye arter og 
hvordan de påvirker natur og landbruk må økes.

Vekstsesongen vil bli lengre med varmere klima. Det betyr ikke nødvendigvis 
at produksjonen øker. Vi vil sannsynligvis få perioder med kaldere vær og mye 
eller lite nedbør gjennom sesongen. Selv om gjennomsnittlig teorietisk lengde 
på vekstsesongen øker, betyr ikke det at man kan utnytte den ekstra lengden til 
nyttbar produksjon. Endret oppstarttidspunkt på våren gir økt risiko for vårfrost. 
Man vil kunne utnytte lengre vekstsesong til nye arter og høyere produksjon, 
men risikoen for vårfrost, skadeorganismer og dårlig pollinering kan gi reduserte 
avlinger. Dermed vil vi kunne forvente større variasjoner på avlingskvalitet og 
-mengde, selv om snittet blir på et høyere nivå enn i dag. Den samme tendensen 
vil vi også se på verdensmarkedet og større variasjon i matvareprisene vil bli re-
sultatet.

Mildere perioder om vinteren kan gi økt vinterskade på åker og eng.  Større av-
renning av næringssalter kan gi lavere produksjon og større forurensing i vann 
og vassdrag. For å motvirke de negative effektene av dette må landbruket bruke 
mer hardføre arter i forhold til vinteroverlevelse. Endrede driftsmetoder kan også 
gi mindre vinterskade. Dette krever økt forskning og utvikling både på sorter og 
driftsteknikk. Mer absorbering av næringssalter i kantvegetasjon og større areal 
av åker med vårpløying kan bidra til å motvirke disse effektene.

Varmere klima kan gi større helserisiko i form av skadedyr, som for eksempel 
flått, som bærer av bakterier eller virus. Mer pollen og større pollenplage fra nye 
arter, som for eksempel beiskambrosia, kan bli en realitet på relativ kort sikt. 
Planter og trær reagerer umiddelbart på høyere temperatur og produserer mer 
pollen. Nye arter kan også raskt etablere seg om de først kommer til landet og 
forholdene er gode.
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Varmere klima vil føre til at planter og trær kan vokse høyere til fjells. Varme-
krevende arter vil få en større økologisk nisje i Norge og fortrenge eksisterende 
arter. Sannsynligvis vil eika få større utbredelse i sør og fortrenge grana på sikt. 
De alpine artene vil kunne bli truet av høyere temperatur og økt konkurranse. 
Fordi de ikke har områder lenger nord og høyere opp å flytte til, vil de ha større 
sannsynlighet for å dø ut. Norge har et særskilt ansvar for slike arter. Hastigheten 
på endringer i vegetasjonen vil kunne variere. Denne utviklingen er i gang og må 
overvåkes nøye. Den kan kun holdes igjen ved å stoppe klimaendringene.

Reindriftens rammevilkår vil også endres av varmere klima. Beitets sammenset-
ning og tilgjengelighet vil forandre seg. Nye arealer kan bli tilgjengelige og gamle 
kan falle ut av bruk. Nye planter kan bli viktigere som beite. Ising om vinteren 
kan øke i omfang. Sårbarheten øker og næringen er derfor avhengig av at utvik-
lingen følges nøye og at man er forberedt på større fluktuasjon i beitegrunnlaget 
og de følger det får for reinens kondisjon og antall. 

Muligheter

Endret klima i form av varmere og våtere vær setter krav til kunnskapsbaserte 
løsninger som kan være grunnlag for verdiskapning og sysselsetting. Gode løs-
ninger på drenering som gir lavere kostnadsnivå og høyere inntjening vil være 
avgjørende for jordbruksproduksjon både i Norge og globalt. Varmere klima kan 
gi grunnlag for høyere produksjon og nye sorter/arter. Dette forutsetter forskning 
og utvikling. Klimamodeller og bedre værvarsling vil bli et viktigere foretnings-
område når været varierer mer og oftere, og i årstider der vi ikke er vant til slik 
variasjon. Oppgradering av vann og avløp forutsetter store investeringer på in-
frastruktur. Her må det utvikles nye produkter der Norge med vårt klima og vår 
kompetanse på rørteknologi gir oss et forsprang vi bør ta vare på. 

Norge har stor kompetanse på fornybar energi og energieffektivisering. Dette vil 
bli etterspurt i enda større grad når kravene om utslippsreduksjoner blir hardere. 
Nye løsninger på disse områdene vil øke sin inntjening i årene som kommer.

NATuRVITERNE	mENER:
•	 mattilsynets	ressurser	må	økes	for	å	øke	kontrollen	av	matvarer,	

plante-	og	dyremateriale	som	importeres

•	 Naturvernområder	bør	overvåkes	for	å	registrere	endringer	i	

artssammensetningen	på	grunn	av	endret	klima

•	 Skjøtsel	av	verneområder	må	prioriteres	høyere

•	 Bruk	og	vern	bør	utvikles	som	forvaltningsmodell	for	å	sikre	

biologisk	mangfold

•	 Artsdatabanken	må	vie	arter	med	potensiell	helserisiko	spesiell	

oppmerksomhet	ved	utarbeidelse	av	svartelista

•	 Infrastruktur	må	oppgraderes	til	å	tåle	økt	nedbør

•	 Norge	må	utnytte	opparbeidet	kompetanse	på	fornybar	energi		

og	energieffektivisering
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Økt nedbør

Overvåkingen av biologisk mangfold i alpine og arktiske økosystemer, samt 
økosystemer med spesielle fuktighetsforhold, må økes for å sikre biologisk 
mangfold som Norge har et spesielt ansvar for.

Økte nedbørsmengder vil bli en del av hverdagen, både i form av høyere 
gjennomsnittlig nedbør og ekstremnedbør. Dette må samfunnet og enkelt-
mennesker tilpasse seg. Det betyr at kapasiteten på drenering og avløp må 
økes for å ta flomtoppene. Vi må lede vannet vekk fra infrastruktur, boliger og 
næringsområder. Jordbruksarealer nær vann og vassdrag må sikres med flomvoller 
i mye større grad enn vi er vant til i dag. Mindre bekker og elver som tidligere 
ikke har vært kjent for å gå over sine bredder, kan gjøre stor skade ved lokal 
ekstremnedbør. Slik vi så i Troms sommeren 2012, kan flom ramme områder 
der det tidligere ikke har vært registrert flom og skadene kan for alltid sette 
jordbruksarealer ut av produksjon. Økt nedbør, og med det økt avrenning, vil også 
føre til autrofiering og forringelse av vannkvaliteten i vassdrag og kystvann.

Endrede nedbørs- og fuktighetsforhold vil påvirke byggebransjen, med tanke på 
hvor og hvordan vi bygger. Dette notatet vil først og fremst fokusere på bruken av 
arealene og viktigheten av å vurdere risikoen fra vassdrag og dreneringsforhold 
ved nybygging. Det er viktig også å være klar over at nybygg kan påvirke 
eksisterende bebyggelse negativt i denne sammenhengen.

Skog og våtmark hindrer flom. Slike økosystemer må derfor forvaltes med 
riktig fagkompetanse. Klimatilpasset skogbruk forutsetter riktig forvaltning 
av kantsoner, våtmarker og vassdrag. Skogbrukets miljøsertifisering og 
kvalitetskontroll må sikre at endret klima med økt nedbør ikke gir større risiko 
for flom og skade.

Energisektoren vil møte nye utfordringer med endret klima. Overføringsnettet 
vil bli mer utsatt for naturskade i form av flom og ising. Det er derfor viktig at 
det gjøres robust og at nettet har alternative overføringsruter dersom deler av 
nettet skulle falle ut. Selve produksjonen av kraft vil bli påvirket fordi man får økt 
nedbør i perioder der det vil bli behov for kraftig regulering av vassdragene for å 
hindre eller begrense flom. Det er viktig at kraftselskapene planlegger for dette og 
at overføringskapasiteten mellom regioner i Norge og utlandet er god nok til å ta 
slike produksjonstopper.

NATuRVITERNE	mENER:	
•	 Framtidig	potensiell	ekstremnedbør	må	være	grunnlag	for	

beregning	av	flomfare
•	 Flomsikring	bør	vurderes	i	alle	utsatte	vassdrag
•	 Naturskadefondet	bør	i	større	grad	kunne	brukes	til	

forebyggende	arbeider
•	 Veinormalenes	krav	til	drenering	bør	oppgraderes	for	å	tåle	

framtidens	ekstremnedbør
•	 myr	og	våtmark	er	en	flomregulerende	faktor	og	må	sikres	

tilstrekkelig	vern	i	planlegging	etter	plan-	og	bygningsloven	og	
vern	etter	naturvernlovgivningen

•	 Ved	utbygging	av	nye	områder	må	parkdammer,	ny	vegetasjon	og	
sedimetuttak	brukes	for	å	kontrollere	effekten	av	nedbør

Svartelista

Norsk svarteliste er en over-

sikt over fremmede arter 

som utgør eller kan utgøre en 

trussel for norsk natur. 
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Forskning
Det er liten tvil om at klimaendringene i særklasse er den største utfordringen 
vi står ovenfor de neste årene. For å få klimaendringene til å bli minst mulig 
dramatiske og for å håndtere tilpasning til det klimaet vi vil få uavhengig av hva 
som oppnås av utslippsreduksjoner og andre avhjelpende tiltak er det viktig at 
det forskes bredt. Det må satses mye på teknologiske nyvinninger, både i form 
av nye ikke-forurensende energikilder samt rensing av eksisterende energikilder 
og andre utslippskilder. Videre må det finne sted et arbeid for å lage mest mulig 
presise fremtidsscenarioer med utvikling av temperaturbaner og nedbørsmengder. 
Uavhengig av hva vi oppnår av utslippsreduksjoner er det uansett klart at vi 
må tilpasse oss et varmere og våtere klima. Det er naturlig at forskning på 
utslippsreduserende tiltak får høy prioritet, men forskning på tilpasning må 
også tillegges stor vekt. Ikke minst fordi denne nødvendigvis må bli mer 
nasjonsspesifikke enn den øvrige klimaforskningen. Dette gjelder både innenfor 
arealplanlegging, planlegging av infrastruktur og områder som har betydning for 
primærnæringene. Sentrale spørsmål her vil være hva vil vokse bedre og hvilke 
nye arter kan vi satse på. Videre må det avsettes betydelige forskningsressurser for 
å se på klimaet i havet. Sjømatnæringen er en av Norges viktigste inntektskilder 
og det er svært viktig at vi har kunnskap om hvordan et varmere hav vil påvirke 
både villfisk og oppdrettsfisk.Det er også viktig at forskerne har kompetanse til å 
formidle resultatene av forskningen til alemennheten.

NATuRVITERNE	mENER:	
•	 myndigheter	og	næringsliv	må	samarbeide	bedre	om	forskning		

på	feltet

•	 Det	må	avsettes	store	forskningsressurser	på	klimanedringenes	

konsekvenser	for	produksjon	av	mat

•	 Bevilgningen	til	forskning	skal	utg jøre	tre	prosent	av	

bruttonasjonalprodukt



Keysers gate 5 // 0165 Oslo // Telefon 22 03 34 00  // post@naturviterne.no // www.naturviterne.no

Naturviterne
er en fagforening for akademikere med naturvitenskapelig utdanning og 
kompetanse. Vårt mål er å fremme medlemmenes økonomiske og faglige
interesser,  samt å synligg jøre naturviterkompetansens betydning for 
bærekraftig utvikling og verdiskapning.
 
Naturviterne har 6000 medlemmer og er tilsluttet hovedorganisasjonen 
Akademikerne.

Returadresse:
Naturviterne
Keysersgate 5
0165 Oslo


