
KLIMAENDRINGERS 
BETYDNING FOR 
OPPDRETTSNÆRINGEN

Dr. ing. Jan Otto Larsen, Vegdirektoratet

Universitetssenteret på Svalbard, UNIS



Innhold

• Innledning

• Klimaendringer

• Konsekvenser

• Tilpasning og utfordringer



Havbruksnæringens følsomhet

• Havnivå og temperatur i vannet

• Vindforhold, stormfrekvens og stormflo

• Nedbørsforhold, flom og 
vannforurensning

• Markedstilpasning gjennom transport av 
råvarer og ferdige produkter





Jordas overflate-temperatur i de siste
1000 år og prognoser for neste århundre
(IPPC  - 2000)



Klima i fortid-temperatur



Klima i fortid-nedbør



Klima i fortid-vind



Prognoser for utslipp, og konsekvenser
for temperatur og havnivå



Tre scenarier for klimaendringer



Klima i 21. århundre, prognoser



Klima i 21. århundre, prognoser



Klima i 21. århundre, prognoser



Klima i 21. århundre, prognoser



Klima i 21. århundre, prognoser



Klima i 21. århundre, prognoser



Økning i havnivået?



Scenarier for økning i havnivået
lokalt



Scenarier for økning i stormflo
lokalt



Konsekvenser for veg- og
banetransport

Flere stengninger og redusert framkommelighet på grunn
av hendelser som skred og flom



Snøskred stenger veger, Arnøya 2005 



Flomskred, Eikesdalsvatn 2003



Sørpeskred, Nordlandsbanen, 2002



Utglidninger, Saltdalen, 2002



Steinskred, Hardanger 2005



Ødeleggende flom i Trøndelag 2006



Økt kuling- og stormfrekvens

Redusert framkommelighet på grunn av kolonnekjøring
og stengning av høyfjellsveger og vindutsatte
kyststrekninger



Konsekvenser for lufttransport

Svalbard lufthavn



Konsekvenser for sjøtransport

• Økt slitasje på marine konstruksjoner som følge av økt
vannstand og bølgehøyde

• Mulighet for brudd i maritime konstruksjoner som
følge av påkjenningene

• Forverret tilgjengelighet på kysten og i enkelte utsatt
skipsleier og havneområder



Erosjon i havner



Konsekvenser for havis og permafrost

IS OG PERMAFROST

• Isutbredelsen og istykkelsen i det Arktiske ocean vil
bli redusert vesentlig i dette århundre

! Fører til økt mulighet for transport mellom Europa
og Asia/Amerika

• Permafrosten vil gradvis bli mindre utbredt

• Det Aktive laget(smeltedybden) vil øke

! Kan føre til større fjellskredgenererte flodbølger



Is og permafrost i Arktis

(Anisimov 2002)
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•
•
•
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•
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Permafrost legend
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Klimaendringer og permafrost



Fjellskred som følge av at perma-
frosten blir redusert i enkelte fjellsider

Figur : Nordnesfjellet i Lyngen, med angivelse av ustabile partier. 
Ved fjorden ligger noe bebyggelse og Europaveien.



Konsekvenser av fjellskred-
genererte flodbølger

Åkneset
Stranda

Geiranger

Hellesylt

Storfjorden fra Stranda til Geiranger med Åkneset i senter



Eksempel på evakueringsplaner
for Geiranger

Fi E k i i G i il k 0 i d b d k l å



Hvordan møte klimaendringene

• Registrere utviklingen

• Kartlegge utsatte områder

• Oppgradering og forsterkning av konstruksjoner

• Revidere retningslinjer for bygging og drift av
samferdselsårer, flyplasser, havner etc.

• Øke beredskap for å komme den økte frekvens av
uønskede hendelser i møte

• Øke kompetanse på forebyggende tiltak

• Forskning på sammenhengen mellom vær- og skred, 
sikring samt sårbarhet for transportsektoren.



Havstrømmer og klima?



Takk for oppmerksomheten
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