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Norsk senter for berekraftig klimatilpassing 

(NORADAPT)



Disposisjon

 Hvem og hva er Noradapt?

 Hva gjør Noradapt?

 Hva med landbruk og Noradapt?



Hva vil vi?

 Det overordna samfunnsmålet med senteret er:

 Gjøre Norge bedre i stand til å tilpasse seg klimaendringene på en bærekraftig måte

 For å nå det overordna samfunnsmålet, har senteret følgende overordna 

kunnskapsmål:

 Være det ledende forskningsmiljøet i Norge og blant de ledende internasjonalt på temaet 

«bærekraftig klimatilpasning»



Hvorfor «bærekraftig» klimatilpasning?
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Kunnskapsstatus for Norge

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M1209/M1209.pdf



Hvem er vi?

Vestlandsforsking

Høgskulen på Vestlandet

NTNU Institutt for geografi 

SINTEF Byggforsk

CICERO

NORCE Klima og NORCE Samfunn

Senter for klima- og energiomstilling 

ved Universitetet i Bergen (CET)

Nordlandsforskning

Vertskapspartnere: Sogndal kommune, Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommuner

Faglige partnere



Ledergruppa ved NORADAPT

 Professor Carlo Aall (VF, leder)

 Dr Eivind Brendehaug (VF, sekretær)

 Dr Helene Amundsen (CICERO)

 Dr Simon Neby (NORCE)

 Dr Edvard Sivertsen (SINTEF)

 Professor Jan Ketil Rød (NTNU geografisk institutt)

 Professor Grete Hovelsrud (Nordlandsforsking)

 Dr Karstein Måseide (CET Universitetet i Bergen)

 Dr Marte Lange Vik (Høgskulen på Vestlandet)



Hva gjør vi? (avslutta prosjekter)
Oppdragsgiver (periode) Prosjektinnhold

Oslo kommune (2018-2019) Analyse barrierer og muligheter for inkludering av hensynet til klimaendringer i metoder for 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (VF og HVL)

KS FoU (2018-2019) Dybdeintervju av 12 små og mellomstore kommuner om barrierer i arbeidet med 

klimatilpasning (VF og NTNU geografisk institutt)

Sogn regionråd (2018-2019) Utrede mulighetene for å satse på en ny form for miljøteknologi - klimatilpasningsteknologi 

– i Sogn (VF)



Hva gjør vi (oppstarta prosjekter)
Oppdragsgiver (periode) Prosjektinnhold

S&F FK (2018-2019) Nasjonal spørreundersøkelse om kunnskapsbehov innen klimatilpasning i offentlig 

forvaltning (VF) Planlagt ferdig i august 2019

Hordaland og S&F FK 

(2018-2019)

Evaluere erfaringer i de to fylkene fra arbeidet med klimatilpasning og beskrive videre 

utfordringer for det nye fylket (VF og NORCE Samfunn) Planlagt ferdig utgangen av 2019

Fylkesmannen i Oppland 

(2019)

Forprosjekt for vurdering av mulige klimatilpasningsutfordringer for hytter og hytteutbygging 

(VF og NTNU geografisk institutt) Planlagt ferdig september 2019

Miljødirektoratet (2019) Utredning om klimatilpasning og nasjonalparkforvaltning (VF, Norske 

nasjonalparkkommuner) Planlagt ferdig utgangen av 2019

Rogaland fylkeskommune 

(2019)

Utredning om klimakonsekvenser og klimatilpasning i Rogaland, og utvikling av et 

nettbasert verktøy for brukerstyrt lokal nedskalering av eksisterende regionale 

klimaframskrivinger (VF, CICERO, Norce, met.no) Planlagt ferdig utgangen av 2019

Regionalt forskningsfond 

Vestlandet (2019-2021)

Utvikling nye forvaltingsverktøy for å kartlegge og vurdere hvordan klimaendringer fører til 

spredning av miljøgifter i fersk- og saltvann (VF, NTNU geografi, Vestfold og Telemark 

fylkeskommuner, Fylkesmannen i Vestfold og Trøndelag, Tønsberg kommune). 

EU (2019-2021) 7 land-studie om å utvikle en ny metode for å analysere klimarisiko ved å ta inn lokal 

kunnskap (ledet av VF, Nordlandsforsking og utenlandske partnere)

EØS-Bulgaria (2020-2022) Bistå de 8 største Bulgarske byene med klimaomstilling. Ledet av KS i Norge.



Interne prosjekter: Vedtatt startet

 Forprosjekt med kartlegging klimarisiko knyttet til hogst av gran i bratt terreng på 

Vestlandet (VF, HVL, NTNU geografi)

 GIS-analyse

 Intervjuundersøkelse i utvalgte case: Hendelsen i Jølster

 Grunnlag for å søke om hovedprosjekt innen KLIMAFORSK

 Utvikling av teorier om bærekraftig klimatilpasning (alle partnere)

 Lærebok for universitet og høgskule (utgangen av 2020)

 Special issue av open access tidsskriftet Sustainability (utgangen av 2020)

 Intern seminarrekke (2 seminar per semester)

 Nasjonal klimamonitor om bærekraftig klimatilpasning

 Survey til offentlige myndigheter

 Delta med noen spørsmål i medborgerpanelet til Univ i Bergen (evt også i planlagt bedriftspanel)

 Avklare behov og ønsker med aktuelle brukere (DSB, Miljødirektoratet, KS, Finans Norge o.a.)



Hva har vi gjort – og hva ønsker vi å gjøre på 

landbrukssiden

 Hva har vi gjort tidligere?

 Kartlagt jordbrukets doble klimasårbarhet – altså overfor klimaendringer og en mer 

krevende klimapolitikk – og konkludert at inntil videre er jordbruket mest sårbar overfor det 

siste av de to

 Hva gjør vi?

 Kartlagt av behov for klimatilpasningsteknologi innen jordbruket (og andre næringer) med 

eksempel fra Sogn

 Vurdering av behov for tiltak innen skogbruk og arealforvaltning opp mot klimaendringer og 

risiko for jordskred

 Hva ønsker vi å gjøre?

 Opprette en dialog med landbrukssektoren om kunnskapsbehov innen bærekraftig 

klimatilpasning

 Analysere aktuelle tilpasningsstrategier for et landbruk som må innrette seg etter både et 

annerledes klima og en mer ambisiøs klimapolitikk der innsatsfaktorene energi, kraftfôr og 

kunstgjødsel vil kunne bli vesentlig dyrere



Dagen da himmelens sluser åpnet seg!

24 juli →29 juli 30 juli



Mulige hypoteser

 Klimaskog – eller «klimasårbarhetsskog»?

 Ønsker om å videreføre planting av granskog på Vestlandet for dermed å 

bidra til binding av karbon – men hva skjer når grana skal tas ut med tanke 

på risiko for jordskred?

 Verneskog – eller «fjerneskog»?

 Beskytter planta granskog, eller gjør det bare vondt verre for jordskred?

 Økt utmarksbeite som løsning – også her?

 Mange av jordskredene ble utløst over skoggrensen, i 

«gjengroingslandskap» (men også over vegetasjonsgrensen)

 Hvordan ta hensyn til det vi finner ut i arealplanlegging og 

skogforvaltning?



Sogn har ikke bare dystre klimabilder ☺

I sommer startet omsetning i 

Sogndal av verdens nordligste 

kommersiell produksjon av 

aprikos (fra Lærdal)

Om 2-3 år starter omsetningen av 

verdens nordligste kommersiell 

produksjon av hvitvin - fra Sogn



Takk for oppmerksomheten!

For mer informasjon kontakt senterleder Carlo Aall, 99127222, caa@vestforsk.no

https://klimatilpasningssenter.no/

mailto:caa@vestforsk.no

