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Bakgrunn

Resultat fra to prosjektet:
▸ «Climate change impacts on Nature based tourism» (CLIM-TOUR) – Finansiert 

av Forskningsrådet, samt DNT og turistnæringen.
▸Fjelltryggleik, finansiert av Regional forskingsfond Vestland

Metode:
▸Klimaframskrivinger 
▸Intervju, spørreundersøking og observasjon
▸Statistikk 



Varmere, våtere, villere – og mindre forutsigbart

Snøen i Lofoten forsvinner gradvis fram mot år 2100 (basert på RCP8.5, “worst case”



Friluftsliv som forsterkar konsekvensar

Konsentrasjon av folk:
▸Slitasje og erosjon på stiar 

Fleire søker større og nye utfordringar:
▸Auka risiko ved bruer og vadeplassar 
▸Auka risiko ved snøskred og usikker is

Lang reise til turområdet (med fly)
▸Genererer meir klimautslepp

 Total effekten vil variere: størst ved mykje 
ferdsel og klimaendringane:
▸Nord-Norge, fjellheimen og Vestlandet
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Tilpassing til krevjande ver og føreforhold

Survey til fjellførere: Godtek kundande

(gjestane) dine at ein må endre planar når

det er krevjande vér og forhold? (N=41)

Survey til gjester: Synes du det er greit å endre 

turmål om det er krevende vær eller forhold? 

(N=71)

Er viljen/kompetansen for tilpassing like god når folk er på 

tur på eiga hand, utan guide/fjellførar?



Samanheng mellom nedbør og redningsaksjonar

Resultat analyse Trolltunga: 
▸Relativt flest redningsaksjonar ved nedbør (ofte saman med med tåke og vind)

Sannsynleg med fleire redningsaksjonar? 
▸Pga. mindre forutsigbart ver, folk søkjer nye og større utfordringar og større 

forventning til tilrettelegging/hjelp



Samvirke mellom klimaendringane og auka ferdsel krev:
 Opparbeiding, evt. omlegging av, turstiar (steinlegging og klopper) 

 Vurdere dimensjonering av bruer og klopper + vedlikehaldsbehov (også for hytter)

 Styrke snøskredkompetansen hos hyttevertar og friluftsfolk

 Auka fokus på merking av usikker is på vatn

 Auka ferdsel i «dårleg ver» og søking etter nye og større utfordringar kan gi auka behov for redning

 Auka fokus på nærtur og å spreie ferdsel

 Styrkt aktualitet av fjellvettregel: Tilpass turen etter evne og forhold.

På lang sikt (etter 2050):
▸Større områder som snøfrie – endre type aktivitet

▸Vurdere redusere aktivitet i områder utsatt for ekstremvær

▸Hevet skoggrense og gjengroing – behov for omlegging og rydding

▸Redusert mobilitet pga. sterkere klimaverkemiddel 
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