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Forord  

Det sies at det skal en landsby til for å oppdra et barn. Når målet er å oppdra to barn – og å 

skrive en masteroppgave, blir byen derimot et for snevert geografisk utgangspunkt. Både 

analyser av interaksjoner på tvers av skala, og utstrakt bruk av nettverksteori, er nødvendig 

for å forstå prosessen. En lang rekke aktører lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt har 

vært involvert på ulike måter.  

For å begynne nærmest hjertet: tusen takk til Leif, Ella og Olav. Takk til Leif, for i lengre 

perioder å ha forvandlet familien til et serviceorgan for min oppgave, og for støtte og 

forståelse gjennom arbeidsprosessen. Tusen takk til Ella og Olav for smil og smellkyss, og 

for at vi alltid er bestevenner, selv om mamma sitter med nesa i skoletingene sine.  

Tusen takk til mine foreldre, Sidsel og Leif, og til Rolf, Gro, Marta og Bjørn for all mulig 

hjelp. Både materielle, intellektuelle og praktiske bidrag har betydd enormt mye, og jeg er 

svært takknemlig. Takk også til søstrene mine Hanna og Ida, og til Maria, Jonas, Hilde, 

John, Anne Mette, Maria, Trude, Jacob, Sindre, Hege, Mathea, Merethe, Ånund, Silje og 

Runar for barnepass, datasupport, feltarbeidslosji, hjelp med oversettelse, layout, 

korrekturlesing, og for generell støtte og oppmuntring.  

Tusen takk til forskningsprosjektet PLAN (Potentials of and Limits to Adaptation in 

Norway) for stipend, og mulighet til å delta på en rekke inspirerende og hyggelige 

konferanser og møter. En særlig takk for god hjelp og gode diskusjoner til Siri Mittet, Lynn 

Rosentrater, Berit Kristoffersen og Ida Skivenes.  

Takk også til Vestlandsforskning, ved Kyrre Groven og Carlo Aall, som delte sine 

foreløpige resultater fra arbeidet med en klimasårbarhetsanalyse for Flora og ga meg gode 

innspill tidlig i arbeidsprosessen. 

Jeg vil også få rette en stor takk til informantene i undersøkelsen som velvillig delte sine 

erfaringer og tanker, og tok godt i mot meg.  

Finally, I would like to thank my advisor, Karen O'Brien, for her encouragement, inspiration, 

and academic challenges throughout the entire work process.  Her flexibility and 
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availability, as well as the belief she expressed in the value of my project, were invaluable, 

and made the learning process and project work both exciting and enjoyable. Thank You. 
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Kapittel 1. Innledning 

Sitatet ”vi kan nok møte det, vi må jo kunne møte det”, som har gitt oppgaven navn, er 

hentet fra et av intervjuene med informanter fra oppdrettsnæringen og kommunal 

planlegging og drift av infrastruktur for transport i Flora. Det gjenspeiler en holdning til 

klimaendringer som kan sies å være både offensiv og preget av tro på egen kapasitet for 

endring, samtidig som det uttrykker noe av alvoret i de mulige konsekvensene av 

klimaendringer ved å vektlegge at ”vi må jo”  kunne møte klimaendringene. På denne måten 

gir sitatet et bilde av den dobbeltheten og kompleksiteten som denne oppgaven argumenterer 

for at preger lokale aktørers responser og muligheter for endring og tilpasning i møte med 

opplevde og forventede klimaendringer.  

Det store bildet 

Det globale klimaet er i endring (IPCC 2007a, Rosenzweig et al. 2008). Hastigheten og 

styrken i endringene gjør at klimatilpasning1 framstår som en nødvendig respons. Det 

etterlyses responser som kan tilpasse samfunnet til de endringene som kommer og visjonen 

om det utslippsfrie samfunnet med fokus på klimagasskutt2 holdes fram. Handlinger som 

skal legge til rette for klimatilpasning og klimagasskutt kan inkludere teknologiske, 

institusjonelle og adferdsmessige muligheter, introduksjon av økonomiske og politiske 

midler og verktøy til å fremme disse mulighetene, og forskning og utvikling som kan bidra 

til å redusere usikkerhet og forsterke mulighetenes effekt (IPCC 2007b). 

Klimaendringer kan påvirke hvordan vi lever vår liv, næringsgrunnlaget, bosetningsmønstre 

og den sosiale organiseringen av alle nivå av samfunnet (IPCC 2007b). Biofysisk og sosial 

sårbarhet som følge av, eller i møte med endringene, er et viktig fokus for forskning og 

                                                 

1 I denne oppgaven brukes begrepet klimatilpasning som en oversettelse av det engelske begrepet ”adaptation”. 
En mer snevert korrekt oversettelse av adaptation til norsk er ”tilpasning”, og det brukes også som oversettelse 
her i noen tilfeller der det er snakk om tilpasning som en bredere term knyttet til tilpasning til ytre hendelser. 

2 Norsk mangler også en god oversettelse av begrepet ”mitigation”. I denne oppgaven oversettes det til 
klimagasskutt eller det oversettes ved hjelp av uttrykk. Begrepet klimagasskutt er ikke helt dekkende for 
innholdet i begrepet mitigation, fordi det ikke dekker andre måter å ”lindre” eller forhindre klimaendringer på 
enn kutt i utslipp av klimagasser. 
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politiske strategier knyttet til klimaendringer. Spørsmålet om sårbarhet er en av flere 

innfallsvinkler til det store spørsmålet om hvordan endringene i klimaet vil påvirke 

samfunnet. Er alle samfunn, individer og økosystemer sårbare? Når oppstår sårbarhet? 

Hvordan kan vi differensiere sårbarhet? Hva er kriteriene for at en aktør eller et system 

oppfattes som sårbart, og hvordan blir sårbarheten overfor klimaendringer synlig? 

Utgangspunkt i ulike verdier, interesser og maktforhold kan gi ulike svar på dette. Hvordan 

de biofysiske endringene i seg selv tolkes og hvordan endringene, tolkningene av dem og 

forventninger om videre endringer oppleves, og ses som grunnlag for handling, er relevant 

for hvilke samfunnsendringer som kan følge av, eller opptre i sammenheng med dem.  

Begrepet tilpasning har oppstått og blitt definert innenfor naturvitenskapen, særlig innen 

evolusjonærbiologien (Smit & Wandel 2006). Definisjonen av tilpasning kan også innenfor 

disse retningene være omdiskutert, men refererer bredt til utviklingen av genetiske eller 

adferdsmessige karakteristika som gjør mekanismer i stand til å håndtere endringer i miljøet 

på en måte som gjør dem i stand til å overleve og reprodusere seg. Disse tilpasningene kan 

foregå på individ-, gruppe- eller systemnivå. Overføringen av begrepet tilpasning til 

samfunnsvitenskapelig forskning har gått gjennom sosialantropologien, der tilpasning til 

variasjoner i naturmiljøet har vært et fokus siden tidlig på 1900-tallet (Janssen & Oström 

2006). Overføringen til samfunnsvitenskap utvidet begrepets rekkevidde gjennom å se på 

andre stressfaktorer menneskelige samfunn tilpasser seg til og på bakgrunn av, utover de 

biofysiske påvirkningene (Smit og Wandel 2006). Begrepet tilpasning har altså tradisjoner 

innenfor både biofysisk forskning og samfunnsforskning når det gjelder tilpasning som en 

prosess der en organisme, populasjon, individ eller gruppe responderer på en ytre eller indre 

påvirkning. O`Brien og Holland (1992) trekker begrepet enda tydeligere inn i 

samfunnsvitenskapen ved å definere tilpasningsprosesser som en prosess der grupper av 

mennesker legger nye og bedre metoder for å håndtere miljøet til sitt kulturelle repertoar. 

Gjennom denne definisjonen kommer fokuset på omstilling, utvikling, nytenkning, 

teknologisk utvikling og endring sterkere inn i begrepet. Dette innebærer en anerkjennelse 

av ”den menneskelige faktoren”, det at mennesket som art har evnen til å tenke framover, se 

for seg ulike eventualiteter, og gjøre forberedelser til disse på ulike måter. Slik hevdet 

arkeologer og antropologer at tilpasning er en konsekvens av utvalgt handling i forhold til 

variasjoner gjennom kulturelle praksiser, som historisk sett har gjort kulturer i stand til å 

overleve (Orlove, kommende).  
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Klimaendringene som i dag pågår i det ytre miljøet vil møtes med responser fra aktører og 

systemer. Stor grad av usikkerhet er knyttet til responseffekter på klimaendringer i de 

biofysiske systemene, og hvordan disse vil påvirke tempoet og styrken i endringene (Bardgett 

et al. 2008). Hvilke svar vil de biofysiske systemene sette inn i møte med raske endringer, og 

hvor stor grad av resilience3 som finnes eller kan mobiliseres i biofysiske og sosiale 

systemer er i stor grad fortsatt et åpent spørsmål. Ulike aktører og systemer vil respondere 

ulikt og under ulike forutsetninger. Denne oppgaven ser på lokale prosesser knyttet til 

respons på klimaendringer i en lokal, norsk kontekst.  

Pågående og forventede klimaendringer er miljøfenomener som bare i noen grad er direkte 

observerbare, de gir ulike erfaringer fra dag til dag, og er avhengig av vitenskap for å 

bekrefte sin faktiske eksistens som mer enn enkeltstående hendelser. Når et miljøproblem på 

denne måten befinner seg i ”marginene av observerbarhet” (Cronon 1994, i Jones 2002), vil 

det oppstå mer usikkerhet og den sosiale tolkningen av fenomenet blir viktig. Tolkningene er 

med på å forme responsen på endringene, ikke minst gjennom å være med på å definere 

hvilke fenomener som leses inn i klimaendringsdiskursen4 og hva som oppfattes som god 

klimatilpasning. Manifestasjonene av klimahendelser og klimaendringer i tid og rom kan ses 

som reelle i en ytre virkelighet, og vil ha konsekvenser gjennom å påvirke denne 

virkeligheten, men det er ingen automatikk i at hendelsene vil forstås som langsiktige 

klimaendringer. Disse hendelsene vil ikke nødvendigvis oppfattes som konsekvenser av 

klimaendringer, og responsen vil ikke nødvendigvis relateres til en slik forståelse. Diskursen 

endringene inngår i kan dermed bli avgjørende for responsen.  

Klimatilpasningskapasitet og hvordan denne defineres kan bli avgjørende for hvordan 

responsene på klimaendringer planlegges, prioriteres og settes ut i handling. Det er behov for 

kunnskap om ulike oppfatninger om hva som skjer, hvordan det påvirker sosiale og 

biofysiske aktører og strukturer, og hvordan endringsprosesser kan og bør styres. Hvordan 

                                                 

3 Begrepet ”resilience” (Walker og Salt 2006, Folke 2006) henviser til egenskaper som evne til å hente seg inn, evne til å 
komme sterkt igjen, evne til å la ting prelle av, robusthet, seighet, styrke, fjæring og utholdenhet. Resilience kan også 
referere til motstandsdyktighet, ikke bare gjennom direkte motstand mot eller forhindring av noe, men også motstand som 
inkluderer gjenoppretting. Ingen av disse ordene eller uttrykkene gir en god nok oversettelse til norsk alene og i denne 
oppgaven brukes derfor begrepet resilience som fagterm uten oversettelse. 

4 Begrepet ”diskurs” kan defineres på en rekke ulike måter, men henviser oftest til en idé om at språket er strukturert i 
forskjellige mønstre som er styrende for aktørers utsagn og handlinger når de agerer innenfor ulike sosiale domener, altså 
en bestemt måte og snakke om og forstå verden, eller en del av verden, på. (Jørgensen & Phillips 1999) 
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analysebegrepene for disse endringsprosessene forstås og anvendes, kan være formende for 

responsene og hva som oppleves som, og defineres som, problemer og løsninger. 

Sosialkonstruktivisme og realisme, slik tilnærmingene defineres og forstås i denne 

oppgaven, gir ulike tilnærminger til innholdet i analyse- og planleggingsbegreper for 

klimaendringer og klimatilpasning. Oppgaven diskuterer hvordan de ulike tilnærmingene 

kan ha teoretiske, politiske, strategiske og praktiske konsekvenser for klimatilpasning, både 

som planlagt og autonom prosess. 

Lokale bidrag 

De biofysiske prosessene som styrer klimaet på jorden er sterkt sammenvevde, og endringer 

vil derfor påvirke systemet som deler av en helhet. Dette gjør at klimaendringene kan ses 

som globale, selv om det anerkjennes at de konvergerer i bestemte lokaliteter og 

lokalsamfunn (Wilbanks & Kates 1999). Klimaendringene opptrer i biofysiske systemer som 

manifesterer seg lokalt, men som skapes globalt. De er dermed en del av en global 

miljødiskurs. Det kan hevdes at dette gjør at klimaendringer og konsekvenser av 

klimaendringer bare blir lesbare, forståelige og synlige innenfor den globale skalaen, og at 

dette gjør at de sosiale mekanismene og prosessene som vil måtte være sentrale i 

klimatilpasning kan bli ignorert, både på regionalt, nasjonalt og lokalt nivå (Adger et al. 

2001). Den politiske responsen på globale klimaendringer har i stor grad vært knyttet til FNs 

engasjement gjennom sitt klimapanel og avtaleverk (Aall & Groven 2003). Nyer forskning 

på klimaendringer og klimatilpasning har i større grad lokale utgangspunkt  (og forståelsen 

av respons på klimaendringer som del av en lokal diskurs er til stede i lokale initiativer og 

forskning (Lindseth 2004)  De komplekse relasjonene mellom miljømessige, økonomiske og 

sosiale prosesser som driver endringer på det globale nivået, og hvordan de påvirker 

enkeltmennesker og steder, kan imidlertid bare avdekkes gjennom lokalitetsspesifikk 

forskning. Flere forhold gjør det lokale nivået viktig. Ett av disse er problemet med opp- og 

nedskalering, som gjør at de faktiske effektene av klimaendringer kan kamufleres eller 

forsvinne om man ikke har et tilstrekkelig lokalt fokus (Aall & Groven 2003). Endringer kan 

være mer synlig på lokalt nivå, fordi aktørene der også har bedre forutsetninger for å forstå 

mulige konsekvenser av disse og bli mer direkte berørt. Selv om enkeltstudier er 

kontekstspesifikke, er det behov for mange slike undersøkelser som, gjerne helt uavhengig 

av hverandre, undersøker de samme fenomenene og prosessene og hvordan de opptrer i ulike 
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lokale kontekster. Dette kan danne utgangspunkt for å utlede generiske prinsipper (Wilbanks 

& Kates 1999) og en dypere forståelse av fenomenene og prosessene.  

Variasjon i prosesser og sammenhenger på det lokale planet representerer en mulighet for 

dypere forståelse av de komplekse årsakene til, og konsekvensene av, globale endringer. For 

eksempel gjennom å identifisere alternativer for tiltak rettet mot klimagasskutt og ulike 

behov for handling som ellers kan bli oversett (Wilbanks og Kates 1999). Lokale studier 

som åpner for meningsmetning gir mulighet for fokus på, og forståelse av, kompleksitet i 

fenomener og lokale prosesser. Det lokale nivået er derfor et viktig supplement til det 

internasjonale og nasjonale nivået i arbeidet med å møte klimaendringene.  

Innad i Norge er det store forskjeller både på hvilke fysiske manifestasjoner et endret klima 

vil kunne gi og hvordan endringene vil påvirke ulike grupper og individer (O`Brien et al. 

2004). Det geografiske utgangspunktet for undersøkelsene og analysene i denne oppgaven er 

den vest-norsk kystkommunen Flora, der oppdrett av fisk er en av hovednæringene. 

Havbruksnæringen i kommunen består både av oppdrettsanlegg for torsk og laks, 

settefiskanlegg for torsk og laks, fórproduksjon, slakteri og ulike distribusjonsselskaper. 

Oppdrettsnæringen er eksportrettet, i likhet med de andre hovednæringene i kommunen som 

skipsbygging, forsyningsbase for oljeindustri og servicenæring. Flora kommune profilerer 

seg som ”Den komplette havbrukskommunen” som innen havbruksnæringen representerer 

det nærmeste en kommer en ”komplett næringsklynge” (Flora - den komplette 

havbrukskommunen 2005). Kommunen profilerer5 seg også som en kommune som kan tilby 

et godt oppvekstmiljø, et aktivt kulturliv, et variert arbeidsliv, og variasjon i bostedsmiljøer 

med landlige omgivelser, skjærgård og bymiljø innenfor kommunegrensene.  

Interaksjoner 

Interaksjoner på tvers av de globale, regionale og lokale nivåer utgjør en viktig del av det 

lokale erfaringsgrunnlaget. Det kan være en fare innenfor forskning på globale endringer at 

fokus på et enkelt geografisk skalanivå i for stor grad vektlegger prosesser som opptrer på 

det aktuelle skalanivået, informasjon innhentet derfra og aktører som har makt og innflytelse 

                                                 

5 www.flora.kommune.no 
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der. Dette kan føre til feilslutninger knyttet til årsaker og virkninger gjennom at forskningen 

overser relevansen til prosesser og aktører som opererer på andre skalanivå (Wilbanks & 

Kates 1999).  

Usikkerheten i forhold til hvilke effekter klimaendringene vil gi, er størst på det lokale 

nivået (Næss et al. 2005). Denne usikkerheten er knyttet både til hvordan de fysiske 

endringene av klimaet vil manifestere seg videre og hvordan effektene av samfunnets 

respons på de fysiske endringene vil bli. En del initiativer til miljø- og forebyggingstiltak, 

også knyttet til tiltak for klimagasskutt og klimatilpasning, kommer som sentralt utarbeidede 

retningslinjer som kommunene skal innarbeide i sine lokale planer. Forskning på lokal 

kompleksitet i klimatilpasningsprosesser, og forståelse ut fra lokale forhold, vil måtte gjøres 

”bottom-up” (Næss et al. 2006). ”Top-down” forskning kan overføre generaliseringer til 

lokale forhold, som ikke nødvendigvis er relevante i den lokale sammenhengen. Det er 

allikevel viktig å være oppmerksom på ikke-lokale drivkrefter for lokal handling. Nasjonale 

eller globale handlinger er underliggende for mange lokale handlinger, selv om de utføres av 

lokale aktører (Wilbanks & Kates 1999). I forhold til tilpasningstiltak rettet mot 

flomrammede kommuner, viser allikevel Næss et. al (2005) at integrasjonen av ”nye” 

perspektiver, verktøy og retningslinjer som kommer fra de nasjonale myndighetene, er lite 

synlige i den faktiske planleggingen på det lokale nivået.  

Kunnskapen om langsiktige endringer i klimaet som følge av menneskelig påvirkning er 

relativt ny, og oppbyggingen av kunnskap om klimaendringer, og mulige konsekvenser av 

disse, er i en startfase i både offentlig og privat sektor lokalt og nasjonalt. I en slik fase kan 

det være vanskelig å koble vitenskapelig informasjon med beslutningssituasjoner og behov. 

En strategi for å knytte vitenskapelig informasjon til aktørers faktiske informasjonsbehov, er 

å finne ut eksakt hva en aktør gjør, og hvilke beslutninger som ennå ikke er avgjort, heller 

enn å spørre hva slags informasjon aktøren ønsker seg eller trenger (Vogel et al. 2007). Dette 

krever at en kartlegger og avklarer hvilke nivå som har beslutningsmyndighet og hvor 

intervensjonene knyttet til beslutninger, som for eksempel kan redusere sårbarhet, ligger og 

gi målrettet informasjon dit.  

Lokale bidrag er viktige i den ”store” debatten om respons på klimaendringer. Et mål med 

denne studien er å bidra til økt lesbarhet og bredere forståelse på det lokale nivået gjennom å 

analysere aktører på dette nivået. Studien ser på lokale tilnærminger til klimatilpasning i sin 
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lokale kontekst. På den måten kan studien være med på å fylle begrepet klimatilpasning med 

mening på bakgrunn av data hentet fra en norsk, lokal kontekst. Selv om funnene 

selvfølgelig ikke kan generaliseres eller overføres direkte til andre eller aggregerte 

sammenhenger, kan funnene herfra i noen grad være relevante for forståelse av 

klimatilpasning i andre kontekster. Relevansen kan blant annet ligge i å se studien som en 

analyse av klimatilpasning i kommunal planlegging og infrastruktur for transport som deler 

av norsk forvaltning, og oppdrettsnæringen i Flora som næring med lokal identitet og 

forankring.  

Utslippskutt som klimatilpasning 

Behovet for å forholde seg til klimaendringer går utover behovet for å mestre konsekvenser 

etter hvert som de manifesterer seg. Klimagasskutt kan ses som en del av innholdet i en 

bredere tolkning av begrepet klimatilpasning. Det eksisterer en konstruksjon av 

klimagasskutt og klimatilpasning som to helt ulike strategier og konsepter i møte med 

klimaendringene, som delvis bunner i IPCC (2001, 2007) sin organisering av arbeidet med 

sine rapporter (Wolf 2006), der fenomenene i stor grad behandles hver for seg. Et skarpt 

skille mellom disse to begrepene og strategiene kommer også til uttrykk blant annet i 

Simpson et al (2008)som hevder at selv om klimatilpasning er en viktig respons på 

klimaendringer, håndterer det ikke de virkelige problemene knyttet til å forhindre 

klimaendringer. Klimagasskutt og klimatilpasning ses dermed som to helt ulike strategier.. 

En slik oppfatning ser klimatilpasning som en slags konkurrerende strategi til klimagasskutt, 

og anerkjenner ikke at klimagasskutt i seg selv kan ses som en tilpasning til langsiktige 

klimaendringer. Annen forskning knyttet til klimatilpasning tar til orde for forskning og 

strategiutvikling knyttet til synergier og fellestrekk mellom klimatilpasning og klimagasskutt 

(Klein et al 2005), men her ses disse mulighetene som blanding av de to ulike strategiene, og 

ikke som  mulighet for en felles responsstrategi. Det framkommer også syn som understreker 

at både klimatilpasning og klimagasskutt er nødvendige strategier. Det at menneskeskapte 

klimaendringer eksisterer, er nå slått såpass definitivt fast at det ikke lenger er et alternativ å 

velge kun en av strategiene: “It is therefore no longer a question of whether to mitigate 

climate change or to adapt to it (IPCC 2007b s. 748)”.  
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Wolf (2006) påpeker at skillet mellom klimatilpasning og klimagasskutt som responsstrategi 

på opplevde og forventede klimaendringer, ikke er like tydelig på lokalt nivå som det er i 

forskningslitteratur knyttet til disse fenomenene. At skillet ikke er like tydelig blant aktører 

på lokalt nivå, kan legge til rette for at klimatilpasning og klimagasskutt ses i sammenheng 

når responsstrategier legges. Dette viser at å integrere klimagasskutt og klimatilpasning som 

respons på klimaendringer ikke bare er et konseptuelt puslespill, men at sammenhengene er 

til stede som en del av den praktiske virkeligheten (Wilbanks & Sathaye 2007).  

Problemstilling og oppgavens oppbygning 

Denne oppgavens mål er å analysere hvordan lokale aktører i havbruksnæringen og den 

kommunale administrasjonen og planlegging for transport i Flora forholder seg til, og 

tilpasser seg opplevde og forventede klimaendringer, og hvordan disse aktørenes 

oppfatninger og erfaringer kan analyseres med sikte på å forstå klimatilpasning som del av 

sosiale prosesser og utviklingen i sektorene informantene arbeider i. Med dette målet som 

utgangspunkt tar oppgaven opp forskningsspørsmål som foreløpig er lite belyst. Det er 

behov for kunnskap om i hvor stor grad lokale samfunn og bransjer kan tilpasse seg til 

klimaendringer. 

Oppgaven tilnærmer seg dettet temaet med en todelt problemstilling: 

1. Hvordan opplever og forventer de lokale aktørene seg at klimaendringene i dag påvirker 

og kan komme til å påvirke deres livsgrunnlag?  

2. Hvordan vurderer aktørene sin egen kapasitet i møte med klimaendringer og hvordan kan 

disse vurderingene forstås i lys av ulike teoretiske tilnærminger til klimatilpasning?  

Gjennom undersøkelser basert på disse tilnærmingene åpner studien for å spørre om hvor 

tilpasningsdyktige lokalsamfunnet og den lokale oppdrettsbransjen er i møte med 

klimaendringer. Kan de lokale aktørene tilpasse seg de forventede klimaendringene? Svaret 

på et slikt spørsmål er ikke så enkelt som ja eller nei. Ulike tilnærminger til sentrale begreper 

og ulike fokus i analyser av, og planlegging for, klimatilpasning vil vektlegge ulike former 

for kapasitet og mål for vellykkethet. Det gir ulike svar. Et forsøk på en samlet forståelse vil 

måtte inneholde en rekke paradokser.  
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Kapittel 1 innleder oppgaven med en beskrivelse av bakgrunnen for behovet for 

klimatilpasning, framveksten av begrepet klimatilpasning, en kort diskusjon om forholdet 

mellom strategiene klimatilpasning og klimagasskutt, og presentasjon av oppgavens 

problemstilling.   

Kapittel 2 er oppgavens teoretiske fundament, og inneholder en diskusjon om begrepet 

klimatilpasning med bakgrunn i tilnærminger knyttet til realisme og sosialkonstruktivisme. 

Analysebegrepene klimasårbarhet, resilience, klimatilpasningskapasitet og grenser for 

klimatilpasning diskuteres også i lys av disse tilnærmingene.  

Kapittel 3 beskriver dataene som ligger til grunn for oppgaven gjennom å redegjøre for 

metodiske valg og utfordringer som har vært en kontinuerlig del av datainnsamling og 

analyse. Kapittelet inneholder også en presentasjon av Flora kommune der oppgavens data 

er hentet fra,   

Kapittel 4 er en analytisk framstilling av data hentet fra den kommunale administrasjonen, 

både fra informanter involvert i kommuneplanlegging generelt og mer spesifikt planlegging 

og drift av det kommunale transportnettet (veier og fergeleder/fergedrift) i Flora kommune. 

Dataene presenteres i en kontekst av forbundethet nasjonalt og internasjonalt, og 

informantenes stedsfølelse tolkes inn i et narrativ om Flora som et fleksibelt sted.    

Kapittel 5 er en analytisk framstilling av havbruksnæringen i Flora. Fokus er på hva som er 

utfordringene i næringen i dag og hva som forventes å bli utfordringer framover. 

Lokalitetene for oppdrett i Flora analyseres som steder som tillegges verdi på flere ulike 

måter, og de biofysiske forholdene i havet ses som en nøkkel i forståelse av sektorens 

klimasårbarhet.  

Kapittel 6 diskuterer paradokser som en mulig tilnærming til forståelse av 

klimatilpasningsprosesser, og analyserer paradokser knyttet til den lokale klimatilpasningen 

i Flora gjennom å se på de ulike tilnærmingene til de konsekvensene av klimaendringer som 

informantene gir uttrykk for at de opplever og forventer. Den siste delen av kapittel 7 

inneholder oppgavens konklusjon. 

Oppgaven søker å bidra til økt forståelse av hvordan lokale aktører håndterer klimaendringer 

de opplever i dag, og hvordan de planlegger og vurderer i forhold til forventede fremtidige 

klimaendringer. Oppgavens fokus er på aktørenes egne opplevelser og vurderinger av dagens 



 18 

situasjon og deres forventninger til den videre utviklingen, men dataene analyseres også 

innenfor rammene av ulike teoretiske tilnærminger og den pågående vitenskapelige debatten 

om klimaendringer og konsekvenser av disse.  
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Kapittel 2: Teoretiske perspektiver 

Introduksjon 

Endringer i klimaet berører en lang rekke prosesser, både de som tradisjonelt knyttes til den 

biofysiske naturen og de som knyttes til det menneskelige samfunnet. Hvordan mennesker 

oppfatter sin kapasitet for tilpasning til endringer er avhengig av deres forståelse av 

problemet. Hvordan disse endringene tolkes og analyseres innen forskning, har bakgrunn i 

ulike vitenskapsteoretiske tilnærminger og deres syn blant annet på ontologi, forstått som 

teorier om virkeligheten og hva vi kan få kunnskap om, og epistemologi, forstått som teorier 

om hvordan vi kan få kunnskap (Castree 2005). Hvordan klimaendringer oppfattes på lokalt 

nivå i samfunnet kan også forstås i konteksten av ulike kunnskapssyn og forståelser av 

verden og analyseres gjennom disse ulike tilnærmingene, selv om disse ikke ofte opptrer 

eksplisitt.  

I dette kapittelet diskuteres ulike vitenskapsteoretiske tilnærminger, her delt inn i to 

hovedretninger: realisme og sosialkonstruktivisme, som innganger til innsikt i, og forståelse 

av to forskjellige tolkninger av klimatilpasning. Ulike tilnærminger gir ulike oppfatninger av 

analysebegreper og konsepter som brukes i analyser av klimatilpasning. Her vektlegges de 

fire begrepene klimasårbarhet, resilience, klimatilpasningskapasitet og grenser for 

klimatilpasning. Ulikt meningsinnhold i disse begrepene gir ulik tolkning av innholdet i 

endringsprosessene og hva som oppfattes som viktig og relevant kunnskap og handling.  

Natur - Samfunn 
Forholdet mellom natur og samfunn, også forstått som miljø og samfunn, natur og kultur, det 

biofysiske og det sosiale, økologi og sosiologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap, har 

historisk vært under kontinuerlig diskusjon og utvikling innen geografien (Flowerdew & 

Martin 1997, Peet 1998, Castree 2005). Dualisme i forhold til natur og samfunn der disse ses 

som adskilte og essensielt ulike ting, har ligget til grunn for både geografien og annen 

vestlig vitenskap (Harper 2004). Innen geografien har møtepunkter og interaksjoner på tvers 

av dette skillet vært viktig, og det er gjort forsøk på å overkomme dualismen på en rekke 

ulike måter. 
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”Natur” er et komplekst begrep. Ulike betydninger av begrepet viser at rekkevidden er stor 

og at fenomener som klassifiseres som ”naturlige” opptrer i svært ulike kontekster. Castree 

(2005) viser hvordan begrepet kan ha flere ulike betydninger. En betydning av begrepet er 

natur som ”den ikke-menneskelige verden”. Her ses naturen som noe helt adskilt fra det 

menneskelige samfunnet, selv om den utgjør samfunnets kontekst som fysiske omgivelser.  

Natur kan også brukes om ”essensen av noe”. Essensen finnes i det som ses som naturlige 

fenomener og elementer, hvor mennesket også inngår som en ”naturlig” del av naturen vi 

omgir oss med. Den siste betydningen Castree (2005) viser til, er naturen som ”en iboende 

kraft”.  Naturen ses her som et selvregulerende system (Gaia-hypotesen er et eksempel) eller 

en gudelik kraft. Mennesket har en plass i dette systemet, men kan også handle på tross av 

denne kraften. Natur kan oppfattes som rurale områder eller klassifiseres i ulike typer (skog, 

fjell, ørken, hav). Disse tolkningene plasserer naturen geografisk på utsiden av menneskelige 

bosetninger, mens andre tolkninger hevder at urbane landskaper og andre menneskelige 

konstruksjoner kan være en del av, og grunnlag for naturmiljøer. Castree (2005) viser til et 

eksempel der en forlatt oljeterminal ble bosted for ulike planter og insekter, flere av dem 

kategorisert som verneverdige. Mennesker kan også ses som en del av naturen, og som 

begrenset av den, for eksempel ved at vår biologiske kapasitet setter grenser for hva vi kan 

utrette på alle stadier i livet. Naturen er på den måten ikke bare rundt oss, men i oss.  

Egenskaper og endringer i biofysiske systemer studeres tradisjonelt med utgangspunkt i 

dominerende naturvitenskapelige metoder med bakgrunn i empirisme og positivisme, og 

endringene her ses i stor grad som lovmessige og forutsigbare dynamikker. Slik ble også 

lignende mål om identifisering av dynamikker og utvikling av strukturer nærmest 

enerådende i de vestlige samfunnsvitenskapene langt inn i forrige århundre (Harper 2004). 

De individuelle aktørene ble fraværende i disse tilnærmingene. Det er mange eksempler på 

nyere bidrag, hvor forholdet mellom struktur og aktør integreres i forståelsen av 

endringsprosesser, og bidrag fra Anthony Giddens, Jürgen Habermas og Pierre Bourdieu er 

sentrale (Nygaard 1995, Andersen & Kaspersen (red.)1996). Selve begrepet samfunn kan 

defineres på mange ulike måter, for eksempel kan man definere det så vidt som at: 

”Samfunnet er både et identifiserbart kluster av sosialt definerte individer, institusjoner, 

relasjoner, former for adferd, materielle og sosiale praksiser og diskurser som er reprodusert 

og rekonstituert på tvers av tid og rom, og de forholdene slike fenomen formes under” 

(Johnston et al. 2000 s. 764). Disse tilnærmingene legger vekt på samfunn som mer enn 

summen av de individene det består av, men hevder heller ikke at samfunn er enhetlige eller 
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determinerende enheter. Synteseteoretikere hevder at ingen enfaktorteori er egnet til å 

forklare endringsprosesser. Mange og ulike faktorer som fysisk miljø, økonomi, kultur og 

politikk, samspiller og virker inn på hverandre. Antohny Giddens (1993) behandling av 

temaet sosial forandring historisk og i framtiden peker på spenningen som ligger i at 

nåtidens generasjon har bedre muligheter til å kontrollere framtiden og skape et bedre liv enn 

noen tidligere generasjoner, men kan stå på katastrofens rand når det gjelder 

verdensøkonomi og miljø.  

Dette er i tråd med sentrale spørsmål innen forskningen på forholdet mellom samfunn og 

miljø om hvordan vi som mennesker påvirker naturen og hvordan naturen påvirker 

samfunnet. I møte med klimaendringer reiser spørsmålet seg om vår evne til å endre jordens 

klima vil endre vårt forhold til naturen fundamentalt. Kunnskap om menneskets påvirkning 

på naturen og hvordan vi endrer den kan i større grad føre til at naturen også ses som en 

prosess som er i stadig endring, ikke bare ut i fra innebygde lover og mekanismer, men ut i 

fra ”ytre” påvirkning fra det menneskelige samfunnet. Enkelte forskere hevder dagens 

verden befinner seg i ”den antroposone æra” der mennesket er den avgjørende faktoren også 

i det som ofte regnes som prosesser knyttet til naturen (Flannery 1998, Steffen 2004).  

Realisme og sosialkonstruktivisme  

Klimatilpasning er en prosess, og hvordan en kommune eller sektor oppfatter sin 

klimatilpasningskapasitet kan være relatert til forholdet til naturen og naturforholdene. 

Hvorvidt naturen ses som noe eksternt som kan styres eller om en ser naturen og 

naturforholdene som en del av sin egen identitet, kan være avgjørende for opplevelse av 

klimasårbarhet og klimatilpasningskapasitet. Analyser av fenomenene natur og samfunn, og 

endringer innenfor disse, er fundert i vitenskapsteori og en kan trekke linjer til ulike 

tilnærminger til ontologi og epistemologi. I denne oppgaven defineres to 

vitenskapsteoretiske tilnærminger: realisme og sosialkonstruktivisme. Disse fungerer her 

som ”sekkebetegnelser” for flere retninger innenfor, og i omlandet til, smale definisjoner av 

tilnærmingene.  

Realisme 
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Realismens utgangspunkt er at verden er virkelig og mulig å få objektiv og subjektiv 

kunnskap om. Fakta er ikke ”oppfunnet” og kan ikke variere fra person til person. En del 

kunnskap ses allikevel som påstander om den virkelige verden som er sanne i den grad de 

korresponderer med virkeligheten (Johnston et al.2000). ”Realism can be thought of as a 

commonsense philosophy which maintain that there is a ”real” world, out there, independent 

of our conceptions of it” (Flowerdew & Martin 1997 s. 17). Realisme ignorerer allikevel 

ikke ulike fortolkningsmuligheter og representerer dermed et brudd med logisk positivisme 

og epistemologien som ligger til grunn for den (Sayer 1984). Realismen anvender 

abstraksjon for å identifisere nødvendige årsaker og spesifikke strukturers rolle som 

realiseres under bestemte kontingente forhold. Sayer (1984) bruker krutt som et eksempel: 

kruttet kan eksplodere, det er en egenskap som er nødvendig og bestemmende for kruttet, 

men denne egenskapen gjør seg bare gjeldende under bestemte forhold og hvorvidt disse 

forholdene oppstår er kontingent. Det er dermed ikke slik at alt krutt eksploderer. Ontologien 

innenfor realismen anerkjenner eksistensen av strukturer, prosesser og mekanismer som kan 

avdekkes innenfor ulike nivå6 av virkeligheten, noe som betyr at virkeligheten ikke bare ses 

som låst rundt observerbare hendelser og fenomener. Realistisk epistemologi hevder 

allikevel at virkeligheten kan beskrives ”som den er” hvis forskeren anvender vitenskapelig 

baserte metoder, og at hvorvidt en beskrivelse er riktig kan sjekkes opp mot virkeligheten 

(Castree 2005). Nyere realistiske tilnærminger, som kritisk realisme, definerer realisme som 

troen på underliggende kausalstrukturer uten å hevde at (alle) disse kan avdekkes ved hjelp 

av vitenskapelig metode (Forsyth 2003).  

Verdier7 ses innen realisme ikke bare som et resultat av preferanser og kontekst, men som 

noe som i større eller mindre grad kan korrespondere med noe som er sant. Realismen har 

altså en anti-relativistisk kjerne og argumenterer i retning av universalisme (Proctor 2001). 

Innenfor miljøetikk vil det for eksempel si at bekymringer knyttet til langsiktige 

klimaendringers effekter på mennesker og miljø knyttes til fakta og verdier som ses som 

universelt sanne. Innenfor kritisk realisme ses verdier og verdenssyn som sosiale objekter 

                                                 

6 Sayer (1984) peker på tre nivåer eller ”domener”. Det virkelige (det økonomiske), det faktiske (med handlende aktører) 
og det empririske (der virkelige prosesser, tolket gjennom det faktiske nivået, erfares).  

7 Verdier er et omdiskutert begrep, men det er stor grad av enighet om at verdier kan ses som viktige predikater for aktørers 
adferd og holdninger, at de er kontekstuelt avhengige, men allikevel innehar motstandskraft mot endringer og at de 
overføres mellom generasjoner og er verdsatt i ulike kulturer (Pakizeh et al. 2007). 
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samfunnsforskere må ta hensyn til. Samfunnsvitenskap ses allikevel som nøytral på den 

måten at vitenskapens påstander om fakta ikke kan utledes fra verdier, og at verdier heller 

ikke kan utledes fra fakta (Kaboub 2001).    

Realismen kan delvis knyttes til et modernistisk verdenssyn gjennom troen på nødvendighet 

i naturen og underliggende årsaksforklaringer i samfunnet (Forsyth 2003). Modernismen er 

basert på at mens ”primitive” mennesker lever i en tilstand av vill natur, som subjekter for 

naturens universelle lover, ses moderniteten som kulturens seier over naturen gjennom 

sivilisering av menneskets natur og kontroll med naturen som omgir oss (Demeritt 2001, 

Gregory 2001). På denne måten blir dualismen natur-samfunn et av grunnlagene for 

modernistisk tenkning. Realismen har også inneholdt kritikk av modernismen, og Sayer 

(2000) skriver at selv om realister pleier å være modernister, betyr det ikke at realister bør 

ignorere kritikken fra postmodernismen helt, men innse at deler av den kan være gyldig.  

Sosialkonstruktivisme 
Sosialkonstruksjonistiske tilnærmingers syn på kunnskap har bakgrunn i poststrukturalisme 

og postmodernisme. Postmodernismen oppsto som en kritikk av modernismens epistemologi 

og det tilnærmingen så som totaliserende og universaliserende teorier. I dette ligger en 

kritikk av ideen om at det finnes en sannhet uavhengig av det kontekstuelle og det 

subjektive, som vitenskapen kan avdekke. Epistemologisk legger sosialkonstruktivistiske 

tilnærminger vekt på språk som det representasjonssystemet som ligger mellom den ytre 

virkeligheten og vår forståelse av den. Språket spiller en viktig rolle i konstruksjonen av 

kunnskap, gjennom diskursive kamper som pågår for å gi verden mening (Jørgensen & 

Phillips 1999, Forsyth 2003). Vår kunnskap om verden kan aldri forstås som objektive 

sannheter, siden virkeligheten bare er tilgjengelig gjennom våre kategorier om den, dette vil 

si at hvis det finnes en objektiv sannhet, vil den ikke være tilgjengelig for oss å få kunnskap 

om. Sosialkonstruktivisme kan involvere de-naturalisering, at naturen ikke er naturlig i det 

hele tatt (Castree 2005). En slik tilnærming legger ontologisk relativisme8 til grunn og 

benekter eksistensen av en felles ytre virkelighet, virkeligheten eksisterer kun innenfor 

diskursen. En slik tilnærming omtales som ”strikt” sosialkonstruktivisme (Johnston et al. 

2000, Jones 2002) og innebærer ontologisk relativisme.  
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Sosialkonstruktivismen ser den sosiale verden som konstruert gjennom diskursive 

handlinger, som igjen opprettholder visse sosiale mønstre. Den sosiale konstruksjon av 

kunnskap og sannhet får synlige sosiale konsekvenser gjennom at noen former for handling 

blir naturlige, mens andre blir utenkelige. De rådende verdensbildene, eller de mest 

dominerende diskursene, bestemmer i stor grad hvilke handlinger som utføres eller ikke, 

fordi de ses på som forlengelsen av hvordan en forstår verden rundt seg. Diskursene om hva 

som er relevant respons på klimaendringer, vil i lys av denne tilnærmingen være avgjørende 

for hva den faktiske responsen på ulike nivåer i samfunnet vil inneholde.   

Realismen og sosialkonstruktivismen som vitenskapsteoretiske tilnærminger kan sies å 

utgjøre et motsetningspar som gir ulike perspektiver på sentrale begreper for analyse av 

konsekvenser av klimaendringer. Forståelsen av at de ulike perspektivene har betydning 

utover å påvirke de ulike retningene innen geografien, bygger på at alle mennesker har 

ontologiske og epistemologiske oppfatninger, selv om det stort sett er forskere som forholder 

seg aktivt til dem (Castree 2005). Forskere bør være eksplisitte på sine ontologiske og 

epistemologiske synspunkter, slik at disse kan granskes og utfordres (Flowerdew & Martin 

1997) spesielt fordi ulike forståelser i forskningslitteraturen kan ha betydning for utvikling 

av strategier for klimatilpasning, både lokalt og på andre nivåer. Gjennom ulike syn på fakta, 

verdier og kunnskap representerer realisme og konstruktivisme ulike verdenssyn. Disse har 

iboende spenninger og forklaringer basert på den ene eller den andre tilnærmingen og kan 

stå i motsetning til hverandre.  

De ulike vitenskapsteoretiske tilnærmingene til kunnskap om naturen og samfunnet og en 

anerkjennelse av at svaret ikke nødvendigvis inneholder et enten/eller, har blitt påpekt og 

diskutert av flere forskere i tilknytning til miljø- og klimaendringer (Jones 2002, Evanoff 

2005). Jones (2002) peker på moderat, eller kontekstuell, sosialkonstruktivisme som en 

mulig tilnærming. Moderat sosialkonstruktivisme holder fast i epistemologisk relativisme 

som innebærer at vi aldri kan få kunnskap om virkeligheten nøyaktig som den er, men 

avviser samtidig ontologisk relativisme som innebærer at våre framstillinger av virkeligheten 

ikke begrenses av naturen. Slik blir moderat sosialkonstruktivisme et forsøk på å forene 

realistiske og sosialkonstruktivistiske vitenskapssyn. Kjernen i moderat 

                                                                                                                                                       

8 Troen på at det ikke finnes universelle sannheter eller oppfatninger av virkeligheten (Forsyth 2003). 
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sosialkonstruktivisme er å akseptere ontologisk realisme som sier at vi er deler av en felles 

fysisk virkelighet, men samtidig holde fast i at ulike tolkninger av denne felles virkeligheten 

er ”meninger”, ikke sannheter, og at den virkelige verden blir kulturelt filtrert idet meninger 

konstrueres. Jones (2002) hevder videre at den sosialkonstruktivistiske tilnærmingen til 

kunnskap ikke automatisk innebærer en relativisme som sier at det ikke er noen grunn til å 

velge mellom ulike vitenskapelige kunnskaper (fakta) eller historier om naturen. Alle 

oppfatninger ses som sosialt produserte, det vil si epistemologisk relative, men ikke 

nødvendigvis like gyldige. Å avgjøre gyldighet blir et valg mellom konseptualiseringer som 

kan være i strid med hverandre. Et sentralt spørsmål blir da hvem sin virkelighet som 

bestemmer. Jones (2002) peker på at det finnes noen kjernekonsepter i beskrivelsene av 

verden som er allment akseptert og gjør interkulturell kommunikasjon mulig. Dette mener 

hun henger sammen med at noen aspekter ved miljøet er mer konstruerte enn andre. Moderat 

sosialkonstruktivisme opprettholder radikal skeptisisme til ontologiske påstander og er ikke 

opptatt av å finne ”objektive forhold”, siden det ikke oppfattes som mulig. Den har fokus på 

å forstå mangfold i konstruksjoner, hvordan ulike påstander skapes, hvordan de relateres til 

ulike gruppers interesser og verdier, og hvordan resultater påvirkes av maktrelasjoner. 

Evanoff (2005) deler Jones (2002) sine ontologiske og epistemologiske syn og understreker 

at kunnskap og etikk oppstår gjennom menneskers handlinger i relasjon til et objektivt sett 

virkelig miljø, at naturen og virkeligheten setter grenser og rammer for menneskelig 

handling, ikke bare konstrueres gjennom dem. Jones (2002) og Evanoff (2005) legger på 

denne måten sosialkonstruktivismen til grunn, men ”tar inn” ontologisk realisme.  

Proctor (1998) stiller, i tråd med en sosialkonstruktivistisk tilnærming, spørsmålstegn ved 

det han omtaler som ”Det Store Skillet” mellom fakta og verdier. Han argumenterer for at 

dette skillet er upresist og lite nyttig. Arven fra positivismen ønsker å holde verdier borte fra 

samfunnsvitenskapen. Mange vil hevde at verdier alltid er en del av sosial forskning, 

implisitt eller eksplisitt, og at dette bør anerkjennes slik at samfunnsvitenskaplig kunnskap 

kan relateres til sin sosiale og historiske kontekst. Verdier har også følger for hvordan 

individer og grupper handler og utgjør premisser for hvordan samfunn utvikler regelverk og 

institusjoner for å håndtere for eksempel risiko, sosial endring og fordeling av ressurser 

(Smith 1998, Adger 2007). På denne måten griper de inn i beslutninger og handlinger knyttet 

til klimatilpasning  



 26 

Ulike vitenskapsteoretiske utgangspunkt former analyser av 
klimatilpasning 
Analyser av klimaendringer er avhengig av kunnskap fra ulike vitenskapsretninger. Begreper 

knyttet til analyser av klimaendringer brukes både i natur- og samfunnsvitenskapene, ikke 

bare med ulikt fokus, men ofte med ulikt meningsinnhold (Gallopin 2006). Eksistensen av 

spesialiserte terminologier og språk blir slik en utfordring for å utvikle forståelser og 

handlinger ut i fra disse. Konsepter og referanser har ulik betydning innen forskjellige fag og 

tilnærminger (Smith 1998). Hva slags innsikt og forståelse begreper kan bidra til å beskrive, 

avhenger dermed av hvordan de defineres og hvordan de anvendes i analyse. Videre i dette 

kapittelet presenteres sosialkonstruktivistiske elementer og en tilnærming basert på realisme 

i analyser av klimatilpasningsprosesser. Deretter diskuteres fire sentrale begreper innenfor 

analyser av klimatilpasning særskilt.   

FNs klimapanel (IPCC 2007b) definerer begrepet klimatilpasning som justeringer som kan 

forekomme i biofysiske eller menneskelige systemer som en respons på faktiske (dvs. 

pågående, opplevde) eller forventede klimaendringer, eller effekter av disse. 

Klimatilpasninger kan da moderere skadevirkninger eller utnytte lønnsomme muligheter som 

måtte oppstå. Klimapanelets definisjon skiller mellom det de benevner som ulike typer av 

klimatilpasning. Disse inkluderer foregripende, autonom og planlagt klimatilpasning. 

Foregripende klimatilpasning finner sted før virkninger av klimaendringer er observert. 

Dette refereres også til som proaktiv klimatilpasning og er altså tilpasning til forventede 

klimaendringer. Autonom klimatilpasning er klimatilpasning som ikke konstituerer en 

bevisst respons på klimatiske stimuli, men som utløses av økologiske endringer i 

natursystemer og av markeds- eller velferdsendringer i samfunnet. Dette refereres også til 

som spontan klimatilpasning og opptrer for eksempel gjerne som følge av ekstremhendelser 

eller klimatiske sjokk. Den siste typen klimapanelet definerer, er planlagt klimatilpasning. 

Her inngår klimatilpasning som er et resultat av bevisste, strategiske beslutninger som er 

bygget på en forståelse av at forutsetninger har endret seg, eller vil endre seg, og at det 

trengs handling for å returnere til, vedlikeholde, eller oppnå, en ønsket tilstand.  

IPCC legger i stor grad til grunn en forståelse der klimatilpasning leses som en rasjonell 

prosess styrt av rasjonelle aktører, med mer eller mindre felles målsettinger, for eksempel 

knyttet til å redusere et systems sårbarhet overfor menneskeskapte klimaendringer gjennom 

å fremme (bærekraftig) økonomisk vekst i fattige områder. I dette ligger det en form for 
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universalisme som kan knyttes til realistiske tilnærminger. En sosialkonstruktivistisk 

tilnærming vil påpeke diskurser som styrende for hvilke handlinger som oppfattes som 

rasjonelle av aktørene og vektlegge at ulike aktører kan være deler av ulike diskurser.     

Under presenteres noen fokus sett ut fra realismens bidrag og sosialkonstruktivistiske 

forståelser av klimatilpasning i en oversikt, for å klargjøre det jeg oppfatter som forskjellene 

mellom dem:  

 

 

 

 

 

Klimatilpasning 

Realisme Sosialkonstruksjonisme 

• Universelle målsettinger. 

• Minimering av økonomiske tap gjennom 

reduksjon av sårbarhet. 

• Utnytting av framvoksende økonomiske 

muligheter. 

• Tekniske justeringer og utvikling av ny 

teknologi. 

• Opprettholdelse av strukturer i 

samfunnet. 

• Fokus på absolutte grenser og terskler. 

• Mylder av ulike målsettinger.  

• Verdibaserte, differensierte vurderinger 

av vellykkethet.  

• Differensiert omforming av samfunnet.  

• Fokus på verdibaserte (relative) grenser 

og barrierer og tap av symboler og 

mening.   

• Fokus på hvilke diskurser som er 

formende for klimatilpasningsprosessene 

 

Ut i fra denne oversikten vil en klimatilpasningsprosess være vellykket ut i fra realismens 

perspektiv hvis man klarer å planlegge og tilrettelegge slik at liv ikke går tapt, de 

økonomiske tapene minimeres og man klarer å utnytte nye økonomiske muligheter som 
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vokser fram, samfunnets strukturer opprettholdes, eller endres på en slik måte at de 

opprettholder sin funksjon, og sårbarheten/risikoen knyttet til konsekvenser av fysiske 

endringer og hendelser reduseres (Klein et al. 2001). Tilpasninger, justeringer eller 

mestringsstrategier er responsstrategier på forventet risiko eller erfart påvirkning fra 

hendelser. En type klassifisering av slike responsstrategier er: dele tapet, bære tapet, endre 

hendelsene, forebygge effektene, endre bruk eller endre lokalisering (Burton et al. 1978 i 

Adger et al. 2007). Dette er moderne strategier der menneskelige hensyn anses som et samlet 

perspektiv. Dette betyr allikevel ikke at slike tiltak eller strategier ikke kan være relevante ut 

i fra hensyn til både økonomiske og symbolske verdier.  

Analyser og strategier med utgangspunkt i sosialkonstruktivistiske perspektiver vil legge 

vekt på mangfoldet av målsettinger knyttet til klimatilpasning, analyser av diskursene disse 

målsettingene produseres innenfor, hvilke handlingsalternativer diskurser åpner opp for, 

eller lukker. Klimatilpasningens suksess vil bli målt ut fra for eksempel hvorvidt symbolske 

verdier som mennesker tillegger verdi, kan ivaretas. Analyser av individers rolle i 

klimatilpasning vil også være et fokus i en sosialkonstruktivistisk tilnærming, i motsetning 

til et fokus på klimatilpasning som del av institusjonelle systemer, grupper eller sektorer. 

Wolf (2006) hevder at svært mye av den klimatilpasningen som pågår i dag foregår på det 

individuelle planet fordi samfunnets institusjoner sin respons på klimaendringer er lite 

utformede. Individer er enkeltaktører innen sine felt/bransjer, og hvor store konsekvenser 

deres klimatilpasning får, avhenger av individets posisjon og innholdet i tilpasningen. Wolf 

(2006) kategoriserer9 klimatilpasningen på individnivå som autonom individuell 

klimatilpasning og planlagt individuell klimatilpasning.  

Fire sentrale begreper i analyse av klimatilpasning 

I denne oppgaven legges det vekt på sårbarhet, resilience, klimatilpasningskapasitet og 

grenser for klimatilpasning som sentrale begreper for analyse av klimatilpasning. 

Sosialkonstruktivisme og realisme, slik tilnærmingene er definert og forstått ovenfor, gir 

ulike tilnærminger til innholdet i disse begrepene. Dette kan få både teoretiske, politiske, 

                                                 

9 Wolf (2006) parallellfører denne kategoriseringen med klimagasskutt og analyserer handlinger som for 
eksempel autonome, individuelle klimagasskutt. 
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strategiske og rent praktiske konsekvenser for planleggings- og endringsprosesser disse fire 

analysebegrepene anvendes i.  

Klimasårbarhet 
Klimasårbarhet kan ses som en tilstand av mottagelighet for skade gjennom å bli utsatt for 

ulike former for ytre press assosiert med biofysiske og sosiale endringer, og som fravær av 

kapasitet for klimatilpasning (Adger 2006, IPCC 2007d). Begrepet sårbarhet knyttes da til 

systemer, både systemene i seg selv, påvirkningen på disse systemene og/eller de 

mekanismene som forårsaker påvirkningene10. Nøkkelparameterne er de fysiske 

påvirkningene et system utsettes for, følsomheten i systemet og systemets 

tilpasningskapasitet. Disse tilnærmingene er systemorienterte og problematiserer i liten grad 

sosiale forskjeller i systemene og de ulike verdiene og interessene som er representert i det. 

Definisjonene er på denne måten med på å skape en oppfatning om klimasårbarhet som 

knyttet til ytre fenomeners påvirkning og det sårbare systemet som enhetlig (”vi er alle i 

samme båt”). 

Ulike utgangspunkt for vurderinger og analyser av klimasårbarhet kan være å se sårbarhet 

som et resultat, i motsetning til det å se sårbarhet som kontekstuelt betinget, en tilstand 

generert av interaksjoner mellom ulike faktorer og prosesser (O`Brien et al. 2007). Gjennom 

et fokus på sårbarhet som resultat, ses klimasårbarheten som den resten som gjenstår av 

påvirkning av klimaendringer etter at klimatilpasningen er trukket fra (kostnader til 

klimatilpasning kontra kostnader til klimagasskutt), mens klimasårbarhet som kontekstuelt 

betinget, defineres ut i fra sosiale prosesser, med klimaendringer som en av flere 

påvirkninger. Et eksempel på forskjellene mellom disse to hovedforståelsene av sårbarhet er 

forståelsen av sårbarhet som ”endepunkt” kontra forståelsen av sårbarhet som ”startpunkt” 

(Kelly & Adger 2000). De kan også plasseres i spenningen mellom realisme og 

                                                 

10 Risiko-begrepet IPCC (2007d) kombinerer styrken i en påvirkning med sannsynligheten for at den vil 
inntreffe og tar dermed opp i seg usikkerheten i de underliggende prosessene av klimaendringer, eksponering, 
påvirkninger og tilpasning. Risikobegrepet brukes også i relasjon til sårbarhet, ofte som et delvis overlappende 
begrep. Begrepet fokuserer på kvantifisering av effekt, hvordan finne riktige verktøy for å måle styrke i 
påvirkning. Dette er en teknisk, realistisk tilnærming. Ut i fra et mer konstruktivistisk perspektiv kan en stille 
spørsmål om hvem sin skala som teller når denne styrken skal måles og påpeke at hvor mye en husholdning for 
eksempel risikerer å miste og hvor stor risiko det utgjør, kan handle om hvor mye husholdningen har i 
utgangspunktet. Den kompleksiteten er allikevel ikke upåvirket av de fysiske påvirkningene og ytre 
konsekvensene.  
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sosialkonstruktivisme der resultat-tolkningen kan knyttes til realisme og det kontekstuelle 

fokuset til sosialkonstruktivisme, og er et eksempel på at ulike tilnærminger gir ulike mening 

til analysebegreper i klimatilpasningsprosesser. Disse ulike tolkningene av sårbarhet er 

vanskelige å integrere i et felles rammeverk, men tolkningene kan anerkjennes som 

komplementære forståelser som prioriterer produksjon av ulik type kunnskap, og vektlegger 

ulike strategier som respons på klimaendringer (O`Brien et al. 2007).    

Sataøen og Aall (2006) skiller mellom naturlig-, samfunnsøkonomisk- og institusjonell 

sårbarhet. Et slikt tredelt syn på sårbarhet forstår naturlig klimasårbarhet som sårbarhet 

overfor naturlige prosesser som er gjenstand for påvirkning av klimaendringer. Eksempler 

som nevnes er skred, erosjon, flom og forandring i det biologiske mangfoldet som blir utløst 

av klimaendringer. En vurdering av om samfunnsmessige forhold påvirker hvor sårbart 

samfunnet er overfor klimaendringer, er med på å definere den samfunnsøkonomiske 

klimasårbarheten. Et eksempel som nevnes på samfunnsøkonomisk sårbarhet er andelen 

sysselsatte innenfor antatte klimasårbare næringer (f.eks jordbruk, turisme) Samfunn kan 

også være sårbare i forhold klimapolitikk, for eksempel avgifter på utslipp, altså sårbarhet 

knyttet til klimagasskutt eller andre tiltak for å redusere klimaendringene. Begrepet 

institusjonell sårbarhet henger sammen med kapasiteten lokale institusjoner har til å 

gjennomføre tiltak for å tilpasse samfunnet til klimaendringer; for eksempel om en kommune 

har tilstrekkelig faglig kunnskap til å analysere disse truslene, og om de har tilstrekkelig 

tilgang til økonomiske midler for å gjennomføre tilpasningstiltak. 

Sosiale og biofysiske ressurser som gjør det mulig å håndtere utsatthet, distribusjonen av 

disse ressursene i ulike systemer og de institusjonene som legger til rette for ressursbruk og 

mestringsstrategier, kan ses som avgjørende for klimasårbarheten (Few 2003). For eksempel 

viser Adger (2006) at ressurser til å redusere sårbarhet i krisetider er latent i sosiale 

institusjoner. Disse kan være kortsiktige justeringer i forhold til påvirkninger som assosieres 

med daglige variasjoner som vanligvis er ubevisste og lede til en etterfølgende tilstand av 

sårbarhet overfor framtidig risiko. Det kan også finnes latente iboende ressurser, men disse 

er begrenset i forhold til å kunne imøtekomme kompleksiteten i sosial og økologisk 

sårbarhet. For å redusere sårbarhet og bygge resilience må kanskje status quo endres. Mange 

aktører og institusjoner vil sannsynligvis motsette seg dette. En av utfordringene for 

forskning på sårbarhet er å se fenomenet i sammenheng med resilience og klimatilpasning. 
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Det vil også være en utfordring å presentere begrunnelser for å redusere sårbarhet, med sikte 

på å sikre fordeler og bærekraft for alle. 

Klimascenarier kan spille en viktig rolle i utvikling av lokal oppfatning om egen sårbarhet 

gjennom hvilken informasjon som inkluderes11. Slike forståelser av sårbarhet bygger opp et 

konsept som presenteres til aktører. Dette kan være nødvendig og viktig.  Den makten for 

eksempel nasjonale myndigheter har, kan være nødvendig å ta i bruk for å få aktører til å ta 

hensyn til klimasårbarhet. Men en slik forståelse bærer preg av universalisme, en tro på at 

det finnes en ”kur” mot klimasårbarhet. Ved å binde forståelsen av sårbarhet opp mot 

forståelsen av andre begreper bindes innholdet i begrepet, og det gir lite rom for ulike 

tolkninger ut i fra ulike kontekster og verdier.  

Siden klimasårbarhet er skalaavhengig og stedsspesifikk (Næss et al. 2005), vil et universelt 

vurderingsverktøy eller en indikatormodell for å gjøre sårbarhetsvurderinger lokalt 

relevante, være vanskelig å finne. Verdiene på stedet, blant aktørene der, vil også variere. 

Det at indikatorene er framkommet lokalt, betyr derfor ikke at meningene lokalt er dekket 

opp. Klimasårbarhet vil da være et relativt begrep, der aktørenes egen opplevelse av 

sårbarhet ses som definerende. Dette korresponderer med McLaughlin & Dietz  (2008 s. 103 

) sine utsagn om  differensiert sårbarhet: “Constructivists have transformed our 

understanding of the role played by agency and culture in producing differential 

vulnerability among individuals and groups even when they confront seemingly identical 

risks.” Sosiale ulikheter kan medføre forskjellige opplevelser av tilsynelatende like 

situasjoner. McLaughlin & Dietz (2008) påpeker videre at tiltak knyttet til klimatilpasning 

for noen, kan øke sårbarheten for andre. 

Resilience 
Resilience-perspektivet utfordret på 1960- og 70-tallet det dominerende synet på stabil 

likevekt også innen samfunnsforskningen, på bakgrunn av formuleringen av teorier om 

”multiple basins of attraction”12 i økologiske systemer (Folke 2006). Teorien bygger på at 

økologiske systemer er dynamiske, stadig utsatt for voldsomme hendelser som stormer, 

                                                 

11 Næss et al. (2006) påpeker at tolkende, lokala data (ofte kvalitative) kontra data fra et aggregert makronivå, deskriptive 
(ofte kvantitative) data peker på ulike utfordringer og at dataene utfyller hverandre. 

12 Kan også forstås som ulike poler eller tilstander med tiltrekkingskraft. 
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sykdomsutbrudd eller tørke, og verden ses som et koblet sosialøkologisk system, eller som 

bestående av mange slike. Gallopin (2006) definerer sosialøkologiske systemer som sosiale 

(menneskelige) og økologiske (biofysiske) subsystemer i gjensidig interaksjon. Begrepet 

resilience brukes oftest som betegnelse på en egenskap ved disse systemene som blant annet 

kan være med på å definere tilpasningskapasitet (Klein et al. 2004).   

Analyser av resilience innenfor et sosialøkologisk system inneholder noen verktøy og 

nøkkelbegreper. To av disse er terskler og sykluser av tilpasning13. Terskler forklares ved å 

ta utgangspunkt i at sosialøkologiske systemer kan ha mer enn én stabil tilstand. Hvis et 

system endres i stor grad, for eksempel på grunn av en sjokkartet hendelse, kan det passere 

en terskel og begynne å opptre på en endret måte, med ulike responser mellom sine ulike 

deler og med en ny struktur. En slik overgang kalles et terskelsprang eller et regimeskifte 

(Walker og Salt 2006). Terskelsprang kan også utløses av saktevirkende økologiske 

variabler. Sykluser av tilpasning beskriver hvordan sosialøkologiske systemer endrer seg 

over tid. Disse syklusene inngår også i ”panarkier”14, som betegner dynamikk på tvers av 

skalanivåer og samspill mellom sammenvevde tilpasningssykluser (Gunderson & Holling 

2002).  

Analyser av resilience som egenskap ved sosialøkologiske systemer har fokus på 

møtepunkter og interaksjoner mellom natur og samfunn, og ser disse som uløselig knyttet til 

hverandre. I praksis kan det da fungere som et nyttig analysebegrep for å understreke de 

sosiale prosessenes avhengighet av naturen og økosystemene, i tilegg til naturens 

avhengighet av samfunnsutviklingen. Et rammeverk for tenkning der resilience står i fokus, 

kan gi innsikt i hvorfor og hvordan systemer oppfører seg som de gjør, og hvordan 

problemer innenfor styring av ressursbruk kan løses. Å styre for å oppnå økt resilience kan 

skape rom ved å åpne opp muligheter heller enn å lukke (Nelson et al 2007). Resilience i 

sosialøkologiske systemer kan være en komponent i endringskapasitet når verden rundt 

endrer seg, uten at systemene mister sine funksjoner. Resiliente systemer er dermed mer 

                                                 

13 Syklusene deles inn i fire faser der den første består av rask vekst (r-fasen), den andre kalles 
konserveringsfasen (K-fasen), den tredje beskriver en utløsnings- eller frigjøringsfase (Omega-fasen) og den 
siste kalles reorganiseringsfasen (Alpha-fasen). 

14 Hierarkiske dynamiske systemer (Gunderson & Holling 2002)  
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åpne for flere måter å bli brukt på og mer ”tilgivende” i forhold til feil som blir gjort i 

styringen av dem (Walker & Salt 2006). 

Analyser av resilience (Adger 2000, Deutsch et al. 2006, Folke 2006) legger vekt på en 

rekke ulike ressurser som er nødvendige for å opprettholde og styrke samfunns resilience, og 

sier også en del om hvilke verdier som bør dominere i et sosialøkologisk system med høy 

grad av resilience. Walker og Salt (2006) understreker mangfold i motsetning til ensretting, 

økologisk foranderlighet i motsetning til reduksjon av artsmangfold og modularitet, det at 

ikke alt henger sammen med alt. Videre understreker de anerkjennelse av saktevirkende 

variabler i sammenheng med terskler, raske tilbakemeldinger som kan gi grunnlag for å 

oppdage terskler før en krysser dem, og sosial kapital forstått som kollektivt ledet handling. 

De understreker også innovasjon med vekt på læring, eksperimentering, lokalt utviklede 

regler og en omfavnelse av endring, og overkapasitet i styringssystemene. Det de betegner 

som overkapasitet innebærer at mange aktører og nivåer er opptatt av det samme, at ulike 

synspunkter og interesser kommer fram, og at ingen aktører bare blir ”gjennomførere”. 

Videre understreker Walker & Salt (2006) anerkjennelse av økosystemenes bidrag, noe som 

innebærer å inkludere alle de tjenestene som vi i dag får fra økosystemene og som i liten 

grad regnes inn i samfunnsøkonomien i utviklingsforslag og vurderinger. Innenfor tenkning 

om resilience kan en si at fokuset på mangfold og foranderlighet kan sies å korrespondere 

med postmodernistiske ideer om mangfold, mens vektleggingen av saktevirkende, 

økologiske variabler har et mer realistisk utgangspunkt. 

Resilience-tenkningen står i opposisjon til det idealet om optimalisering som Walker og Salt 

(2006) hevder i stor grad er dominerende i dagens samfunn. Idealet bygger på forestillingen 

om at det finnes en optimal tilstand for et økosystem, et sosialt system eller verden. Dette 

mener de er en illusjon som er uoppnåelig og som virker mot sin hensikt. De hevder at 

prosesser der en optimal tilstand er det ønskede resultatet tvert i mot har den effekten at 

systemet totalt sett blir mer sårbart for sjokk og forstyrrelser. I motsetning til 

optimaliseringsidealet står teoriene om resilience, der grunntanken er at ting endrer seg, og 

at å ignorere eller gjøre motstand mot endring er å øke sårbarheten og forspille nye 

muligheter. Dette bygger på en oppfatning om at i seg selv er endring verken negativt eller 

positivt, men resultatene kan være ønskelige eller ikke ønskelige, og endring vil også som 

regel ha en rekke overraskende resultater. Et slikt syn knyttet til klimatilpasning forutsetter 

at en ser på klimatilpasning ikke som en enkelthendelse eller et bestemt vendepunkt, men 
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som en pågående prosess, der et klimatilpasset samfunn er en bevegelig størrelse. Tankene 

om et slikt konstruert ideal om optimale tilstander kan leses inn i sosialkonstruktivistiske 

tilnærminger ved at de implisitt anerkjenner ideer om diskurs og konstruerte sannheter. 

Resiliencebegrepet brukes ofte i analyser og vurderinger med konnotasjoner til normative 

standpunkter knyttet til forholdet mellom natur og samfunn (Adger 2000, Folke 2006). 

Innenfor forskning på resilience er bærekraft i forhold til de økologiske delene av systemet 

et mål.  Forskningen tar altså utgangspunkt i ikke-antroposentrisk etikk (Proctor 1998a), der 

de økologiske (langsiktige) hensynene blir sett på som viktigere enn de menneskelige 

(kortsiktige), selv om begrunnelsen ofte viser tilbake til at mennesket er nødt til å la de 

økologiske hensynene være avgjørende for å kunne overleve på lengre sikt. Det blir også 

anerkjent at det ofte er vanskelig, eller umulig, å vite hva som er de rette økologiske 

hensynene å ta (Walker & Salt 2006). Dette begrunnes med at systemets utvikling er 

vanskelig å forutse fordi systemene er komplekse tilpasningssystemer og at det derfor er 

klare grenser for forutsigbarhet innebygget i systemene, selv om kunnskap om disse ses som 

tilgjengelig med bakgrunn i ontologisk, og til en viss grad også epistemologisk, realisme.  

Klimatilpasningskapasitet 
Klimatilpasningskapasitet kan beskrives som kapasitet til å respondere på klimaendringer, 

håndteringsevne, eller tilpasningskapasitet (Smit & Wandel 2006). I mange sammenhenger 

blir klimatilpasning diskutert gjennom å se på begrenset klimatilpasningskapasitet eller 

mulighet som hinder for tilpasning, med fokus på teknologiske, finansielle og institusjonelle 

barrierer (Yohe og Tol 2002). En slik forståelse kan tolkes som modernistisk gjennom en 

implisitt tro på at hvis disse ytre barrierene fjernes eller overvinnes, vil samfunnet bli i stand 

til å tilpasse seg et endret klima på en god måte.  

Klimatilpasningskapasiteten kan ses i sammenheng med graden av resilience i et system 

(Gallopin 2006). Styrking av et systems resilience øker evnen til å håndtere bestemte 

hendelser og minsker sårbarheten overfor slike hendelser. Det er presentert forsøk på å finne 

måter å måle tilpasningskapasitet på gjennom å finne indikatorer som kan sammenlignes på 

tvers av regioner og som kan måles i forhold til ulike typer ytre stress, ikke bare 

klimaendringer (Yohe & Tol 2002). Klimatilpasningskapasitet ses allikevel oftest som 

kontekstavhengig og varierende fra sted til sted, mellom ulike sosiale grupper og individer, 

og over tid. Karakteristika som knyttes til klimatilpasningskapasitet kan gi ulik kapasitet i 
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ulike kontekster (Smit og Wandel 2006). Hvilke ressurser, verdier og strukturer som anses 

som definerende for klimatilpasningskapasiteten kan ha bakgrunn i vitenskapsteoretisk 

tilnærming. Analyser av kapasitet med et realistisk utgangspunkt vil fokusere på økonomiske 

ressurser, institusjonelle strukturer og mulighet for teknologiske nyvinninger og fysiske 

endringer som kan utvide handlingsrommet (Yohe og Tol 2002, Folke 2006).   

Sosialkonstruktivistiske tilnærminger vil ha større fokus på ulikheter som avgjørende for 

endringskapasitet, blant annet ulik mening knyttet til hva som anses som ressurser og verdier 

og hvordan disse kan utnyttes best mulig. Verdiperspektivet kan også knyttes til ulike 

individers og gruppers ønske om omstilling og hvordan ulike diskurser styrer hva som 

oppfattes som handlingsalternativer (Nelson et al. 2007.)  

Faktorene i klimatilpasningskapasiteten er uansett perspektiv ikke uavhengige av hverandre 

eller uavhengige av andre fenomener, sosiale prosesser og maktforhold i samfunnet. 

Klimatilpasningskapasiteten knyttet til økosystemer på ulike nivå som underliggende 

betingelser for samfunnsendringer, forstås på ulike måter innefor ulike oppfatninger, og er 

kanskje mest synlige og eksplisitte i en del realistiske tilnærminger (Folke 2006).   

Lokal kunnskap kan være avgjørende i vurderinger av klimasårbarhet, resilience og 

klimatilpasningskapasitet (Tyler et al. 2006). Fordi det er utfordrende å utvikle metoder og 

analysebegreper for vurderinger av globale endringer, blir lokale undersøkelser og 

vurderinger viktige for å belyse fenomenet klimaendringer og sosiale prosesser knyttet til 

disse. Barrierer for klimatilpasning kan være knyttet til lokal kunnskap og lokale verdier og 

narrativer. En eksakt definisjon av hva som er de sosiale barrierene for klimatilpasning 

finnes ikke. De vil være kontekstavhengige og variere i tid og rom. 

Grenser for klimatilpasning 
Finnes det grenser for klimatilpasning? Det er lett å svare ja på det, det må jo gå en grense et 

sted, men hvor? Er det én grense, flere? Vil det være mulig å se grensen(e) før vi har krysset 

den/dem? Når er klimatilpasning mislykket? Ulike tilnærminger gir ulike svar og 

målestokker for hva som er absolutte og relative grenser. 

Sosialkonstruktivistiske tilnærminger ser diskursene som avgjørende for hva som 

anerkjennes og oppleves som grenser for klimaendringer. Et eksempel er diskursen om 

farlige klimaendringer. Denne legger til grunn at samfunnets evne til klimatilpasning er 
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begrenset, men oppfatter økologiske terskler i stor grad som politisk bestemt. Et eksempel på 

dette er EUs mål om at temperaturøkningen ikke skal bli mer enn to grader Celsius i forhold 

til et bestemt nivå. Slike målsettinger kan være incentiver for handling og er formende for 

diskursen om når klimaendringer blir problematiske (Nelson et al 2007) .  

Oppfatningen av hvorvidt en økologisk terskel eller en sosial barriere oppfattes som en 

grense for tilpasning avgjøres av tilnærmingen til den som gir svaret. Det avhenger av 

aktørens målsettinger, verdier, risiko og sosiale handlingsalternativer (Adger et al. 2007). Ut 

i fra en realistisk tilnærming kan en grense innebære en absolutt barriere som ikke kan 

overgås (Nelson et al. 2007). Grenser er blitt diskutert og brukt som økologisk konsept i 

flere tiår og er vel etablert og dokumentert innen flere disipliner. Begrepet relateres da til 

begreper som bærekraft, muligheter for videre økonomisk vekst eller sammenbrudd i 

økosystemer. Den teknologiske utviklingen i det moderne samfunnet har gjentatte ganger 

endret disse grensene. Grenser kan også flyttes sosialt i forhold til hva som godtas, og av nye 

verdier og identiteter som vokser fram.  

Hva som ses som grensene for klimatilpasning henger nøye sammen med hva som ses som 

målene for den samme prosessen. Hva anses som akseptabelt når det kommer til kostnader 

eller andre former for tap? Verdier vil være avgjørende i utformingen av disse målene, og 

maktrelasjoner og strukturer vil avgjøre hvem sine verdier og interesser som blir vektlagt og 

som det handles ut i fra. 

Oversikten på neste side presenterer realistiske og sosialkonstruktivistiske tilnærminger til 

de fire analysebegrepene som vektlegges i dette kapittelet: 

 

 

 

 

 Realisme Sosialkonstruktivisme 

Klimasårbarhet • Fysisk utsatthet og risiko for 

sykdom/skade.  

• Opplevelse av fare og sårbarhet. 

• Relative definisjoner av 
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• Økonomiske tap.   

• Fokus på resultater  

opplevelser.  

• Unike verdier, for eksempel 

steder og symboler som kan gå 

tapt. 

• Fokus på kontekst 

Resilience • Gjenoppretting av 

funksjoner.  

• Funksjonen til systemet som 

helhet.  

• Økologiske og sosiale 

terskler 

• Saktevirkende økologiske 

variabler 

• Robusthet hos enkeltaktører og 

i samspillet mellom ulike deler.  

• Ulike grader av resilience blant 

delene.  

• Bevaring av verdier.  

Klimatilpasnings

kapasitet 

• Fokus på økonomiske 

ressurser og indikatorer. 

• Mulighet for tekniske 

justeringer og 

tilrettelegginger 

• Klimascenarier 

• Institusjoners mulighet for 

omstilling.  

• Medvirkning/differensiert makt 

og åpen diskurs om mål for 

tilpasning  

• Ulik mening knyttet til 

ressurser og verdier.  

• Ulike individers og gruppers 

evne til, og ønske om, 

omstilling 

Grenser for 

klimatilpasning 

• Sammenbrudd i ”store” 

økologiske og sosiale 

systemer og strukturer. 

• Ressurser som 

forsvinner/endres. 

• Verdier og identiteter som går 

tapt. 

• Mening og verdier knyttet til 

ressurser som går tapt/endres. 

 

En slik todelt tilnærming vil vektlegge at høy klimatilpasningskapasitet i forhold til noen 

faktorer hos en aktør kan opptre i kombinasjon med lav eller ingen klimatilpasningskapasitet 

i forhold til andre faktorer og forhold hos den samme aktøren. Aktører, steder, sektorer, 

regioner eller individer kan dermed ha både høy og lav klimatilpasningskapasitet, og 

opplevelsen aktøren vil ha av situasjonen og sin egen klimatilpasningskapasitet vil være 
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knyttet til hvilke faktorer aktøren selv, og samfunnet rundt, legger vekt på. Utvelgelsen av 

disse faktorene kan være formet av diskurser og materielle forhold og kan analyseres i 

forhold til ulike tilnærminger til vitenskap, natur og samfunn.  

De ulike vitenskapsteoretiske forståelsene av disse begrepene kan gjøre seg gjeldende i 

praktisk politikk og planlegging, selv om de konkrete begrepene og benevnelsene ikke 

brukes i disse sammenhengene. Et eksempel er bruk av klimascenarier som verktøy i 

klimatilpasningsplanlegging. Klimascenarier kan beskrive et sannsynlig framtidig klima 

eller de kan være utformet som klimaendringsscenarier som tar opp i seg forskjellen mellom 

et plausibelt framtidig klima og dagens klima (IPCC 2001). Nytteverdien av klimascenarier 

knyttes i noen tilfeller til klimatilpasningskapasiteten de som eventuelt skal handle, har. Det 

hevdes at lite kapasitet (som i u-land) gir liten nytteverdi, mens stor kapasitet (som i i-land) 

kan gi større nytteverdi (Dessai et al. 2005). En slik forståelse tolker 

klimatilpasningskapasitet innenfor en realistisk tilnærming, og problematiserer ikke hvordan 

framstillingen som ligger i scenariene er preget av verdibaserte avgjørelser i forhold til 

hvordan kunnskapen som formidles i dem framstilles, og hvordan scenarier kan fungere 

styrende for klimatilpasningsprosesser og diskursene de er en del av. Oppfatningen av 

kapasitet er i dette eksempelet også innenfor en realistisk forståelse. Scenariene viser en 

framstilling av virkeligheten som kan inneholde viktige sannheter, men de kan også spille en 

avgjørende rolle i å skape sannhet om klimatilpasning, og hva som er nyttig og riktig. En 

sosialkonstruktivistisk forståelse av kunnskap og hvordan kunnskap skapes, understreker 

behovet for å vurdere påvirkningen klimascenariene kan ha, og vil dermed påvirke hvordan 

scenariene vurderes i seg selv og om når, hvorvidt og på hvilken måte de skal brukes for 

planlegging eller i forskning.  

Næss et al. (2006) peker på at ulike analytiske tilnærminger til sårbarhetsanalyser har effekt 

på hvilke type spørsmål som blir stilt, informasjonen som produseres og hvilken funksjon 

informasjonen kan ha i forhold til ulike grupper av brukere. Denne oppgaven peker på at det 

samme er tilfelle når det kommer til forståelse av klimatilpasning på ulike nivå og 

interaksjonene mellom disse. Ulike vitenskapsteoretiske utgangspunkt, som realisme og 

sosialkonstruktivisme, gir ulik problemforståelse, analytisk fokus og vurderinger av 

nytteverdi og begrensninger for klimatilpasningsstrategier. Disse vurderingene kan 

korrespondere med hvordan aktører i klimatilpasningsprosesser ser på seg selv og sin 

situasjon. Institusjoner, grupper og individer kan ha oppfatninger som leder tilbake til ulike 
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forståelser av verden og de sosiale prosessene som inngår i den. Heller enn å velge mellom 

disse forståelsene, skrive dem sammen på tross av de grunnleggende forskjellene, eller la de 

to ”verdenene” operere uavhengig av hverandre, må vi kunne leve med paradokser og hente 

forståelse fra begge tilnærmingene for å få mest og best mulig kunnskap om, og innsikt i, 

klimatilpasning som fenomen.  
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Kapittel 3: Metodiske tilnærminger  

I dette kapitlet gis det et innblikk i metodevalg og hvordan jeg har gått fram for å 

gjennomføre undersøkelsen. Kapittelet reiser noen diskusjoner om sterke og svake sider ved 

undersøkelsesopplegget.  

Valget av kvalitativ metode  

Hvilke metodologiske tilnærminger som velges for en studie er et strategisk valg som bør 

knyttes til problemstillinger studien skal belyse, og hvilke type data forskeren mener kan 

belyse disse best (Eyles 1988). I denne studien følger metodiske valg og nødvendige 

endringer underveis av studiens mål om å bidra til utvikling av teori og en økt forståelse av 

lokale klimatilpasningsprosesser, og kompleksiteten som ligger i disse. Den erkjente 

kompleksiteten i en klimatilpasningsprosess, her med utgangspunkt i en norsk, kommunal 

kontekst, har talt for prosessorienterte og kvalitative metodevalg. 

Problemstillinger knyttet til opplevde og forventede klimaendringer har vokst frem de siste 

tretti årene, og det finnes lite forskning på hvordan disse endringene oppleves, hvilke planer 

og strategier som legges for å møte endringene i framtiden, og hvilke kapasitet ulike 

grupper, sektorer eller individer har til å gjennomføre disse. Kvalitative tilnærminger kan 

sies å være et naturlig valg i studier av temaer som det er lite forskning på fra før, og hvor 

det derfor stilles særlig store krav til åpenhet og fleksibilitet i forskningen (Thagaard 2003). 

Denne studiens forutsetning om at informantene skulle ta utgangspunkt i det de oppfatter 

som opplevde og forventede klimaendringer, talte for valg av metoder som har til hensikt å 

avdekke subjektiv mening og opplevelse.  

Forskning med målsettinger om økt innsikt i, og forståelse av, menneskers verdier, 

oppfatninger og opplevelse av handlingsrom, søker data om mening og sammenhenger 

framfor hyppighet og utbredelse. Slik åpnes det for valg av såkalte tolkende metoder med 

basis i hermeneutiske tradisjoner (Eyles 1988). I denne studien gjøres valget av en tolkende 

og forståelsesorientert tilnærming både i erkjennelsen av at klimatilpasningsprosessene i seg 

selv er komplekse, og med kunnskap om at de prosessene som studeres, inngår i styrende 

strukturer for samfunnsprosesser generelt. Selv om tilhørende strukturer ikke studeres 



 41

eksplisitt her, eksempelvis kommunal sektors gjensidighetsforhold til staten når det gjelder 

økonomiske rammer og oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene, er kvalitative 

metoder egnet fordi få enheter kan undersøkes med det siktemål å gå i dybden av et 

fenomen.  

I denne studien forstås fenomenet klimatilpasning i sammenheng med sosiale og biofysiske 

prosesser. Det er en viktig innsikt i hermeneutiske tradisjoner at meningsfulle fenomener 

bare er forståelige i den sammenheng eller den kontekst de forekommer i. Et klart skille 

mellom fenomenet og dets sammenhenger er ikke absolutt, og termen ”case” forsøker å 

fange inn dette forholdet. ”En casestudie er en undersøkelse av et konkret fenomen i sin 

hverdagskontekst hvor det ofte vil være vanskelig å skille klart mellom fenomen og kontekst 

(Yin 1994 s.13)”. Creswell (2003) understreker case-studiers binding til tid og rom gjennom 

at de er uløselig knyttet til den konteksten de opptrer i. Når jeg forsøker å kaste lys over 

hvordan klimaendringer oppleves og danner grunnlag for handling og sammenhenger 

mellom klimatilpasning innenfor rammen av sosiale prosesser og andre prosesser som 

foregår på samme sted til samme tid, er skillet mellom fenomen og kontekst, og helhet og 

delene bevegelige. Dette støttes av en ambisjon i kvalitativ forskning om at de prosesser som 

tolkes, tolkes i lys av den kontekst de inngår i (Thagaard 2003).  

Valget av og presentasjon av case 

Et premiss innen kvalitativ forskning er forskerens bevissthet om hvordan egne 

forståelsesrammer har betydning for hele forskningsprosessen, for eksempel valg av case og 

den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen. Det kan sies at det viktigste leddet i 

kvalitative undersøkelser ikke er måleinstrument i seg selv, men den som bruker det 

(Thagaard 2003). For min del startet valget av analyseobjekt med et åpent spørsmål om 

hvorvidt det foregikk klimatilpasning i Norge. Da arbeidet med denne masteroppgaven 

startet var jeg slett ikke sikker på det. Det lå i min forståelse forut for undersøkelsen at jeg 

var i tvil om det fenomenet jeg skulle studere eksisterte i den norske kommunale konteksten 

jeg ønsket å studere det i.  

Det var tilgang til informasjon om Vestlandsforskning sin klimasårbarhetsanalyse for Flora 

kommune som ble inngangen til valget av Flora som kommunal kontekst. Selv om arbeidet 

med klimasårbarhetsanalysen ikke er avsluttet fra Vestlandsforskning sin side pr. oktober 
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2008, ga foreløpig resultater15 fra analysen tilstrekkelige signaler om at klimatilpasning var 

et fenomen som ble diskutert i kommunen.  

Flora kommune (692,5 km2) ligger i Sogn og Fjordane fylke. Byen Florø er senteret i 

kommunen, som også inneholder et stort omland og flere øyer. Kommunen har ca 11 30016 

innbyggere. Florø er Norges vestligste by og fikk bystatus i 1860. Byen vokste fram som 

følge av fiske av "havet sitt sølv", silda, som en i dag også finner igjen i byvåpenet. 

Kommunen er flere ganger kåret til den triveligste bykommunen i landet og fikk 

Miljøverndepartementets Miljøbypris i 1998. 

 

Figur 1 - Oversiktskart 

 

                                                 

15 Innlegg under møte mellom Flora kommune, Beredskapsavdelingen ved Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og 
Vestlandsforskning 26. januar 2006. Innlegg fra Carlo Aall: Klima Risiko og Sårbarhetsanalyse for Flora: innspill til 
tematikk. Publisert på www.vestforsk.no.   

http://www.vestforsk.no/
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Flora kommune ved ”Teknisk Drift” er ansvarlig for drift og vedlikehold av de kommunale 

veiene. Flora kommune, Teknisk Drift står også for vedlikeholdet av riks- og fylkesveier i 

sentrum og på øyene, etter avtale med Statens vegvesen i Sogn og Fjordane. Flora 

kommunes vegnett består av 135 km kommunale veier. I tillegg er det ca 25 km fylkesveier, 

ca 2,5 kilometer riksveier, i tillegg til gang- og sykkelveier. Norskekysten er i dag dekket av 

et standardisert referansesystem av ulike farledskategorier. Farledsstrukturen omfatter 

nettverket av sjøens transportårer og er et nasjonalt geografisk referansesystem for tiltak 

innen forvaltning, planlegging, utbygging og operativ virksomhet i kystsonen17.  

 

Figur 2 - Infrastruktur for transport i Flora kommune 

                                                                                                                                                       

16 www.flora.kommune.no, 11.11.2007. 

17 (http://www.kystverket.no/?aid=9030969, 03.05.2008). 

http://www.flora.kommune.no/
http://www.kystverket.no/?aid=9030969
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Oppgavens mål og utvalg 

Det overordnede målet med denne oppgaven er å belyse hvordan aktører i oppdrettsbransjen 

og kommunal planlegging, med fokus på transport, i Flora forholder seg til og tilpasser seg, 

opplevde og forventede klimaendringer. Selv om studien innhenter informasjon fra to ulike 

aktørgrupper innenfor de lokale klimatilpasningsprosessene, er utgangspunktet for denne 

studien ikke av sammenliknende karakter. 

Utvalgene fra den kommunale administrasjonen og havbruksnæringen belyser ulike sider 

ved lokal klimatilpasning, langs linjene offentlig – privat og planlegging – 

næringsvirksomhet. Hensikten med disse valgene var meningsmetning, og ikke 

representativitet. Dataene inneholder en del ulikheter mellom utvalgene som diskuteres i 

analysen på bakgrunn av de teoretiske tilnærmingene. I det opprinnelige designet var disse 

to utvalgene definert ut fra ”kommune” og ”oppdrettsnæring”, men i løpet av 

datainnsamlingen og analyseprosessen så jeg at de informantene jeg har intervjuet nok bedre 

kunne forstås som tre ulike aktørgrupper, mer bestemt fra kommunal planlegging og 

administrasjon, fra planlegging og drift av kommunal infrastruktur for transport, og fra 

oppdrettsnæringen. Sånn sett framsto oppdrettsnæringen som et mer samlet utvalg enn det 

kommunale, noe som var litt overraskende siden jeg i utgangspunktet oppfattet 

oppdrettsdelen som mer differensiert (fórproduksjon, slakteri, oppdrettere). Den generelle 

kommunale planleggingskonteksten framsto som mer relevant enn jeg antok, det ble for 

snevert å holde på et fokus på infrastruktur i disse intervjuene. Informantene brakte selv inn 

en lang rekke andre temaer, og var aktive i forhold til å foreslå andre jeg burde snakke med.  

Sted kan være et felles referansepunkt i forhold til valg av ulike aktørgrupper, men det er 

også nødvendig med et nettverksperspektiv der grensene kan være sosiale og ikke 

geografiske. I dette tilfellet utgjøres grensene av nettverkstilknytning til havbruksnæringen 

og kommunal planlegging i Flora og av kommunens administrative grenser, som selv om de 

er geografiske også er sosialt konstruert. 

Utvelgelsen av informanter i denne studien var delvis basert på tilgang til informasjon om 

Vestlandsforskning sitt nevnte arbeid med sårbarhetsanalysen for Flora kommune. Jeg 

intervjuet også noen som ikke hadde vært en del av Vestlandsforskning sin undersøkelse 

uten mål om at det skal gjøre undersøkelsen mer representativ, men for å oppnå målet om 

størst mulig meningsnetning. Slike strategiske utvalg er ikke et representative i noen 
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betydning av begrepet. Informantene er valgt ut i fra et mål om meningsmetning, hvor 

forskningsspørsmålene avgjør kriteriene for utvelgelse av informanter. 

Jeg oppfatter ikke studien som omfattende nok til å kunne kalles en case-studie av Flora som 

sted i møte med klimaendringer. En del av informantene knytter allikevel sine svar opp mot 

ulike særtrekk ved, og forestillinger, om Flora som sted. På den måten blir konsepter som 

”sense of place” og historiske narrativer en nødvendig del av analysen. Dette 

stedsperspektivet var til stede blant informantene i større grad enn jeg hadde forestilt meg på 

forhånd. Mitt utgangspunkt var et ønske om å belyse klimatilpasningsprosser med et lokalt 

utgangspunkt, men jeg antok at tilknytningen til oppdrettsbransjen og forvaltningsnivået var 

av større betydning enn den rent lokale tilknytningen, noe som viste seg bare delvis å 

stemme. 

En fordel med kvalitative forskningsintervjuer er at de gir store mengder data på kort tid. 

Hensynet til bruk av tid innenfor rammen av en masteroppgave var en del av vurderingen, 

men vel så viktig for mitt valg av metode var kravet til at den informasjonen jeg søkte, skulle 

opplyse meningsinnhold og opplevelsesdimensjoner hos informantene. 

Intervjuundersøkelser er særlig egnet til å gi informasjon om personers opplevelser, 

synspunkter og selvforståelse (Thagaard 2003). Ved kvalitative intervjuer søkes dypere 

forståelse av et fenomen gjennom direkte kontakt med et utvalg av aktører som har 

tilknytning til fenomenet, og intervjuet som metode gir både intervjueren og den intervjuede 

anledning til gjensidig korrigering og samhandling underveis i datainnsamlingen. Samtidig 

reiser disse direkte møtene og samhandlingen underveis etiske spørsmål.  

Alle beslutninger om framgangsmåter i forskning har etiske sider, hva enten det gjelder valg 

av metoder for innsamling av data, presentasjonen av ulike analysemåter, framstillingen av 

forholdet mellom teori og data, og hvordan resultatene av kvalitative studier presenteres 

(Thagaard 2003). Når det gjelder valget av intervju som metode i denne studien, så har jeg 

ikke sett og vurdert avgjørende innvendinger mot å innhente informasjon i samtaler som 

vedrører informantenes arbeidsposisjon. Intervjuformen har gitt informantene anledning til å 

ta stilling til hvilken informasjon som kan gis innenfor en arbeidslivsramme i direkte 

kommunikasjon med meg som intervjuer, og en samtale gir i seg selv rom for å avklare 

eventuelle tvilsspørsmål samtidig som datainnsamlingen pågår.      
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Informantene fra havbruksnæringen var hovedsaklig selvstendig næringsdrivende i mindre 

foretak. Bare en var ansatt i et internasjonalt selskap. Dette er ikke veldig typisk for norsk 

oppdrettsbransje, der noen store enkeltaktører dominerer på eiersiden. Et slikt trekk ved 

utvelgelsen av informantene kan gjøre konklusjonene i analysen mindre overførbare til andre 

steder og kontekster. En informant påpeker at Sogn og Fjordane fylke fortsatt har mange 

familieeide oppdrettsselskap, men at dette er litt spesielt i landssammenheng. 

Informantene i forundersøkelsen var alle hentet fra Vestlandsforsknings liste over 

informanter som jeg fikk tilgang til. Disse informantene kontaktet jeg på telefon, og jeg 

avtalte samtaler med dem på deres arbeidsplasser. I hovedundersøkelsen kom den første 

henvendelsen fra meg per e-post eller fra en av de andre informantene per telefon, med 

påfølgende e-post fra meg. I denne undersøkelsen ble noen informanter hentet fra listen fra 

Vestlandsforskning, noen kom til via andre informanter og en valgte jeg tilfeldig ut (blant 

oppdrettere hentet fra telefonkatalogen). I den sammenhengen gjorde jeg også henvendelse 

til et annet lokalt oppdrettsfirma, der ingen av de ansatte hadde anledning til å delta i 

undersøkelsen de aktuelle datoene.  

Gjennomføringen av intervjuene  

Intervjuundersøkelsen som danner grunnlaget for dataene i denne studien er fremkommet 

gjennom semi-strukturerte intervjuer med en varighet på mellom en og to timer. De elleve 

(11) intervjuene, med til sammen tretten (13) informanter, og ett møte med forskere fra 

Vestlandsforskning som har vært ansvarlige for sårbarhetsanalysen for Flora, ble utført i to 

runder innenfor periodene 8.-11. mai 2007 og 22.–25. oktober 2007. De tre første 

intervjuene inngår som en del av en forundersøkelse, der jeg hadde samtaler med tre ansatte 

/eiere av oppdrettsanlegg (to av dem samtidig) og to informanter fra 

kommuneadministrasjonen. Disse intervjuene ble utført med en liste med 

stikkordsformulerte problemstillinger (vedlegg 1) som intervjuguide. Denne formen for 

samtale ga god anledning til å gripe tak i momenter som kom opp underveis. Disse 

samtalene var nyttige i arbeidet med å utvikle en intervjuguide som jeg baserte de åtte (8) 

intervjuene i hovedundersøkelsen på (vedlegg 2). Jeg vurderte i ettertid at dataene fra 

forundersøkelsen var egnet til å inngå i det samlede datamaterialet som er grunnlaget for 

analysearbeidet, uten at det gjøres eksplisitt at de er hentet derfra. To av informantene fra 
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den kommunale administrasjonen har vært del av både forundersøkelsen og 

hovedundersøkelsen.  

Det finnes nedskalerte scenarier for forventede klimaendringer, men i denne undersøkelsen 

er målet at informantene skal ta utgangspunkt i det de oppfatter som opplevde og forventede 

klimaendringer. En slik tilnærming tar opp i seg elementer som finnes blant annet i 

deltagende sårbarhetsanalyser. En forutsetning her er at  ”the researcher does not presume to 

know the exposure and sensitivities that are pertinent to the community, nor does the 

research specify a priori determinants of adaptive capacity in the community” (Smit og 

Wandel 2006 s.289). 

Hva som skaper kapasitet ble holdt åpent på samme måte som faktorer som er til hinder for 

kapasitet heller ikke ble definert. Da målet var å finne videst mulige data om hva som er en 

del av den lokale klimatilpasningsprosessen, ønsket jeg ikke å operasjonalisere begrepet 

gjennom for eksempel å definere ulike responser som klimatilpasning i forkant av 

intervjuene. Dette er begrunnet i en oppfatning om at beslutninger18 om klimatilpasninger 

ikke kan ses som atskilt fra andre beslutninger, men finner sted i kontekster av 

demografiske, kulturelle og økonomiske endringer, samt transformasjoner innenfor 

informasjonsteknologi, global styring, sosiale konvensjoner og globalisering av kapital og 

arbeidskraft (O’Brien og Leichenko 2000). Slike beslutninger blir sjelden tatt som respons 

på klimaendringer alene (IPCC 2007c). Det kan derfor være vanskelig å skille beslutninger 

om klimatilpasning fra andre handlinger som kommer som følge av andre sosiale eller 

økonomiske hendelser eller motiver. Et eksempel på dette er at flytting fra et område for 

eksempel for enkelte husholdninger godt kan handle om at rasfaren i området har økt som 

følge av endringer i klimaet, mens det for andre husholdninger kan være helt andre grunner 

til flyttingen (Adger et al. 2005). Det er derfor en krevende prosess å skille ut endringer eller 

handlinger som det gir mening å forstå innenfor rammen av klimaendringer. Adger et al. 

(2005) hevder dette krever forskning på aktørene i prosessen, deres verdier og holdninger og 

interesser og hvordan disse motiverer aktørenes handlinger.  

Intervjuene hadde form av en samtale i tråd med Eyles (1988) sin påstand om at uformelle 

intervjuer struktureres både av intervjueren og informanten. Intervjuene i 

                                                 

18 Beslutninger her lest vidt som insentiv eller grunnlag for handling, ikke kun formelle beslutninger. 
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hovedundersøkelsen ble innledet med at jeg gjentok den informasjonen som var sendt 

informantene på forhånd (vedlegg 3) i litt mer muntlig form, og intervjuguiden ble så fulgt i 

større og mindre grad gjennom samtalene. Informantene tok også opp elementer de oppfattet 

som relevante i forhold til emnet, men som ikke direkte var en del av spørsmålene de ble stilt 

og de stilte meg spørsmål knyttet til klimatilpasning og klimaendringer generelt. Jeg ble av 

en del tildelt en rolle som ”klimaekspert” og dermed spurt om ting som til dels ligger langt 

utenfor min kompetanse. Jeg anser allikevel dette som en del av datainnsamlingen, og 

analysene tar opp i seg enkelte av disse spørsmålene. Datamaterialet har form av tekst, 

skrevet inn på bærbar PC underveis i intervjuene. Intervjuene ble ikke tatt opp på bånd. 

Denne arbeidsformen har både fordeler og ulemper. En fordel kan være at situasjonen 

oppleves mer uformell, særlig for informantene. En samtale vil kunne bli hemmet av tanken 

på at det blir tatt opp på bånd, både intervjueren og informanten kan bli veldig bevisst på 

stemmebruk eller et generelt ønske om å si minst mulig. Ingen av informantene hadde 

innsigelser på at intervjuene skulle tas opp på bånd da jeg informerte om at dette var et 

alternativ i henvendelsen informantene mottok i forkant. Allikevel uttrykte flere lettelse da 

jeg i starten av intervjuene informerte om at jeg ikke skulle gjøre det allikevel. 

Som en følge av at jeg valgte bort bruk av lydbånd, tok jeg notater underveis i intervjuene. 

Dette skjedde i noen grad i direkte dialog med informantene på den måten at jeg skrev ned 

utsagn de kom med, leste dem opp og spurte om jeg hadde oppfattet rett. Det hendte også at 

enkelte informanter sa at ”skriv det sånn eller sånn” og ba spesielt om å bli sitert på enkelte 

utsagn. Det er mulig å tenke seg at dette ga informantene en større grad av følelse av kontroll 

over situasjonen. Transkriberingen skjedde på denne måten i stor grad under intervjuene. 

Alle intervjuene ble avsluttet med at jeg gikk gjennom det jeg der og da oppfattet som 

hovedpunktene i intervjuet og mine notater. 

Ulempene med å basere seg på notater underveis i intervjuene er i hovedsak at informasjon 

kan gå tapt på den måten at intervjueren ikke rekker å notere alt som blir sagt. I tillegg 

mister man informasjon om tonefall eller andre faktorer ved måten informantene uttrykker 

seg på. Disse faktorene kan tas inn i analysen av dataene hvis man sitter med intervjuene i 

sin helhet på lydbånd og kan transkribere ut ifra disse. Tolkningen starter umiddelbart i det 

som velges ut som nødvendig å skrive ned og det eksisterer ingen rådata som er tilgjengelige 

for etterprøving. Dataene er gjenstand for tolkning allerede under innsamlingen.  Det kan 

være en svak side ved denne delen av gjennomføringen at informasjon utover de talte ordene 
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og samhandlingen med informantene reduseres. Særlig narrativ analyse legger vekt på 

transkripsjon, og Riessman (1993) hevder at alle former for transkripsjon som neglisjerer 

egenskaper ved selve talen (uttale, stemmebruk, pauser) mister viktig informasjon.  

Jeg vil allikevel understreke at den valgte arbeidsmåten til dels skjedde i samarbeid med 

informantene, og legge vekt på at intervju som metode går i retning av prinsippet om et 

subjekt-subjekt-forhold mellom forsker og informant der begge påvirker 

forskningsprosessen (Thagaard 2003). 

Jeg har ikke hatt kontakt med informantene i etterkant av intervjuene19. Selv om jeg i ettertid 

og under arbeidet med analysen har sett en rekke spørsmål som jeg kunne tenke meg å stille, 

både i tillegg til, og som en oppfølging av, de spørsmålene jeg stilte i intervjuene, har jeg 

ikke tatt kontakt tilbake for å gjøre dette. Det har først og fremst vært et spørsmål om 

tilgjengelige ressurser fra min side, men også i noen grad et ønske om å avslutte denne 

studien innenfor sine egne rammer og heller bruke manglene ved denne undersøkelsen til å 

peke framover mot videre forskning. Jeg har også lagt vekt på at forespørselen til 

informantene i hovedundersøkelsen dreide seg om deltagelse i ett intervju, og jeg syntes det 

var redelig å holde seg til dette. 

Informantene har ikke blitt gitt mulighet til å sjekke hva de er sitert på eller den direkte 

ordlyden i sitatene. Å gi en slik mulighet kunne øke dataenes troverdighet i seg selv ved at 

informantene, i tillegg til å gi informasjon under intervjuene, kunne verifisere at meningen i 

de sitatene og mer stikkordspregede dataene jeg transkriberte uttrykte den meningen de 

hadde søkt å uttrykke. På den andre siden kunne en slik fremgangsmåte tilsløre at tolkningen 

og analysene av dataene utelukkende er min, og på den måten gi et skinn av en troverdighet 

det ikke nødvendigvis er grunnlag for.  

Forskerrollen og forholdet til informantene 

Det er et kjennetegn ved kvalitative metoder at forholdet mellom forskeren og 

undersøkelsespersonen skal være gjenstand for vurdering, og dette forholdet reiser flere 

                                                 

19 Med unntak av to informanter jeg ønsket å intervjue en andre gang (de var en del av forundersøkelsen). Dette viste seg 
dessverre å være vanskelig å få til av praktiske årsaker.  
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utfordringer. Informantene kan bli berørt av forskningen, og derfor må en ha etiske 

retningslinjer som definerer forskerens forhold til informanten. En viktig grunnforutsetning 

ligger i det informerte samtykket (Vedlegg 3). Likeledes ble formålet med undersøkelsen og 

hovedtrekkene i prosjektet fullt opplyst, i den grad jeg selv så helheten i prosjektet på den 

tiden intervjuene ble gjennomført. Informantene ble også opplyst om at jeg hadde mottatt 

forskningsstipend fra PLAN.  

Alle informantene har blitt gjort oppmerksom på, både skriftlig i e-post og muntlig i 

intervjuene, at det er opp til dem om de ønsker at jeg skal anonymisere dem i oppgaven. Tre 

informanter ga uttrykk for at det var ønskelig å få se alle sitatene fra intervjuet med 

informanten, og helst i hvilken sammenheng de blei brukt, hvis navnet deres skulle 

offentliggjøres i oppgaven. På grunnlag av dette har jeg valgt å ikke oppgi navn på noen av 

informantene, men anonymisere dem så langt det er mulig uten å fjerne informasjonen om 

hvilket yrke/posisjon de har. En slik fjerning mener jeg ville svekket dataene. Det kan også 

forsvares at det metodisk sett er riktig å presentere informanten slik vedkommende fremstår 

for forskeren (Thagaard 2003). Jeg oppgir ikke navn på oppdrettselskap eller spesifiserer 

hvilke funksjoner de ansatte i den kommunale administrasjonen har. Unntakene er Slakteriet 

AS og forprodusenten EWOS der jeg oppgir navn på bedriften siden de begge er unike i sitt 

slag i Flora og dermed umulige å anonymisere utover å ikke oppgi navn på informantene. 

Jeg oppgir også at det er èn informant fra veitransport og èn fra Flora Hamn og Næring, og 

selv om det er flere som jobber der vil disse sannsynligvis være enkle å identifisere for 

mennesker med lokalkunnskap. 

De andre informantene ga uttrykk for at det var likegyldig for dem om navnene deres ble 

offentliggjort i oppgaven eller ikke. Hovedbegrunnelsen for dette synet var at de selv 

oppfattet de uttalelsene de kom med som ukontroversielle og/eller at deres posisjoner i 

enkeltspørsmål er kjente i de relevante miljøene. Ingen informanter ba om at navnene deres 

skulle offentliggjøres. I dette tilfellet er det vanskelig å se negative konsekvenser for den 

enkelte knyttet til deltagelse i prosjektet. Informantene har gjennomgående vært positive til å 

delta siden de, i noe varierende grad, ser på oppgavens fokus som relevant for deres arbeid 

og livsstil i framtiden.  

Sett fra forskersynspunkt har jeg hatt et engasjement i, og hensikt om å bidra til, utvikling av 

kunnskap om klimatilpasning som fenomen. I kontakten med informantene har jeg strebet 
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etter høy bevissthet på å ikke ”dytte klimaproblemer” på informantene. Hva som er en del av 

en klimatilpasningsprosess kan være vanskelig å skille ut og definere også innen en 

vitenskapelig undersøkelse. Hva en forsker definerer inn i problematikken vil avhenge av 

vitenskapsteoretisk tilnærming, metodevalg og en rekke andre bevisste og ubevisste valg 

som er en del av en forskningsprosess. Utfordringen det er å identifisere hva som bør være 

en del av en analyse av klimatilpasning er en del av den generelle metodiske utfordringen 

knyttet til fortolkning av data, og det er metodiske utfordringer knyttet til hvordan forskeren 

analyserer og fortolker de sosiale fenomenene som studeres. Betydningen forskerens 

forforståelse kan ha for tolkningen av teksten, er sentralt i tilknytning til fortolkningens plass 

i den kvalitative teksten og grunnlaget for forskerens tolkninger (Thagaard 2003). 

Min forforståelse var preget av at jeg, som tidligere nevnt, var usikker på i hvor stor grad 

klimatilpasning ble oppfattet som et aktuelt tema blant informantene. Jeg hadde ellers lite 

kunnskap om oppdrettsnæringen, noe mer om kommunal administrasjon, men det er ikke tvil 

om at jeg i møte med alle informantene visste relativt lite om deres yrke og arbeidshverdag. 

Mitt inntrykk var at dette gjorde flere av informantene mer åpne for å fortelle om yrket og 

utfordringene de møtte generelt, enn hvis de hadde oppfattet det som om jeg hadde mye 

kunnskap på forhånd. Jeg ble vist rundt på flere oppdrettsanlegg, fikk smake på god 

oppdrettslaks og fikk kommunal saksgang forklart inngående. Dette var veldig nyttig 

informasjon, og samtalene litt på siden av temaet ga gode muligheter for å spørre om 

faktorer som jeg så for meg kunne påvirke klimatilpasningsprosessene mer vidt.  

Økonomiske bidrag. 
Jeg har til arbeidet med denne oppgaven mottatt stipend fra forskningsprosjektet PLAN 

(Potentials of and Limits to Adaptation in Norway), som er finansiert av Forskningsrådet og 

ledes fra Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Dette 

stipendet er på 30 000 NOK hvorav 20 000 ble utbetalt juni 2007 og de resterende 10 000 

skal utbetales ved innlevering av masteroppgaven. Stipendet har vært en god økonomisk 

hjelp for meg, men ikke avgjørende i forhold til å få gjennomført arbeidet med oppgaven, og 

bør derfor ikke være problematisk i forhold til etiske betenkeligheter med å motta penger i 

en forskningsprosess. Jeg har ikke mottatt økonomisk støtte fra noen andre institusjoner eller 

enkeltpersoner tilknyttet forskningen. Jeg har ikke ønsket å motta økonomisk støtte fra Flora 

kommune, selv om det har blitt nevnt fra enkelte informanter at det kunne være en mulighet 
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å søke slik støtte. Jeg har vurdert det slik at det ville gitt en binding til caset og informantene 

som kunne være ugunstig når jeg skal analysere funnene. 

Troverdighet og gyldighet 

I kvalitative studier er det ikke tradisjoner for standardisering av arbeidsmetoder som måler 

påliteligheten i et datamateriale. Vurderingen må hvile på kritiske drøftinger av alle leddene 

i arbeidsprosessen. Når en bruker seg selv i en studie, slik intervjuformen krever, så vil også 

evnen til selvrefleksjon i seg selv være en faktor ved vurderingen av troverdighet. I løpet av 

gjennomføringen av denne studien har jeg som dette kapitlet viser foretatt fortløpende 

avveininger og veivalg. Selv om noen valg kunne vært gjort annerledes, vil jeg hevde at 

bruken av meg selv i møtet med informantene har fungert tilfredsstillende i lys av studiens 

mål. Kommunikasjonsprosessene har vært preget av konkrete og gjennomsiktige avtaler på 

forhånd, åpenhet og samhandling underveis, og jeg har så langt som mulig redegjort for egen 

posisjon i møte med informantene. 

Et grunnleggende spørsmål i forhold til enhver studie er hvorvidt forskeren får tak i data som 

er dekkende for det en ønsker å undersøke. I denne studien er det primært menneskene i 

utvalgene som utgjør kilden til informasjon, og dette forholdet er det kritiske punktet i 

undersøkelsesopplegget. Etter min vurdering er datamaterialet relevant for 

forskningsspørsmålene, og jeg vurderer dataenes gyldighet i hovedsak som god. Det vil jeg 

blant annet begrunne med at arbeidet med dataene og analyseprosessene har gitt et 

meningstett og variert grunnlag for denne studiens tosidige mål. Den kvalitative variasjonen 

i materialet bidrar for det første til å belyse aktørenes egne opplevelser og vurdering av egen 

kapasitet i møte med klimaendringer sett fra deres perspektiv, perspektiver som for det andre 

har gitt grunnlag for noe dypere forståelse av hvordan klimaendringer kan forstås. 
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Kapittel 4: Den kommunale konteksten 

Introduksjon 

Planlegging for, og tiltak knyttet til, klimatilpasning på kommunalt nivå er en konsekvens av 

klimaendringer og kan spille en viktig rolle i den offentlige forvaltningens respons på 

klimaendringer. Behovet klimatilpasning i planprosesser slås fast gjennom forskningen som 

viser at klimaet er i endring, men det eksisterer lite kunnskap om situasjonen i kommunene 

knyttet til disse temaene, også i relasjon til andre prosesser som foregår lokalt. Oppgaven ser 

på klimatilpasning i Flora kommune gjennom fokus på kommunal planlegging og 

infrastruktur for transport. De to kommunale fokusene analyseres i noen grad hver for seg, 

selv om de er deler av samme system og sterkt sammenvevde.  

Den kommunale transportsektoren i Flora ses også som en del av kommunal planlegging og 

tilrettelegging. Tilrettelegging for transport av varer og mennesker er en samfunnsoppgave 

som kan ha stor betydning for mulighet til økonomisk vekst og mobilitet for grupper og 

individer i samfunnet. Transportsektoren har også betydning for oppdrettssektoren og 

infrastrukturen knyttet til denne. Transportnettet i Flora består av veier som driftes av Flora 

kommune, Teknisk Drift og fergeleder med rutetrafikk, der Flora Hamn og Næring20 er 

ansvarlige for infrastrukturen.  

Kommunal planlegging i en norsk kontekst, som del av forvaltningssystemet, har en lang 

rekke pålagte oppgaver. ”Planlegging i kommunene skal samordne den fysiske, økonomiske, 

sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen. Kravene om en bærekraftig utvikling og 

demokrati viser behovet for kommuneplanen som strategisk plan for langsiktig utvikling av 

kommunen, både som samfunn og organisasjon. Planlegging etter plan- og bygningsloven 

skal samordne den offentlige innsatsen mellom forvaltningsnivå, sektorer og næringer. 

Tilrettelegging for mer effektiv og brukerretta planlegging er et sentralt mål.”21 Dette 

                                                 

20 Strukturen da intervjuene ble gjort. Endret per oktober 2008 (Flora Hamn). 

21http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/Planlegging_Plan_og_bygningsloven/Kommuneplanlegging.html
?id=1236  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/Planlegging_Plan_og_bygningsloven/Kommuneplanlegging.html?id=1236
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/Planlegging_Plan_og_bygningsloven/Kommuneplanlegging.html?id=1236
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ansvaret ligger til kommunene, med Miljø- og utviklingsdepartementet via fylkesmennene 

som oppfølgende statlig myndighet som kan gripe inn i saksgang og omgjøre vedtak dersom 

disse er i strid med nasjonale målsettinger og gjeldende lovverk.  

Informanter fra kommuneadministrasjonen i Flora legger i tråd med påleggene vekt på 

kommunen som administrerende organ og sentral aktør i en lang rekke 

samfunnsendringsprosesser. Eksempler informantene trekker fram er planlegging av 

eldreomsorg, fokus på desentralisering internt i kommunen gjennom å opprettholde 

infrastrukturtilbudet i periferien og ønske om å legge til rette for mest mulig økonomisk 

vekst og befolkningsvekst i kommunen, samtidig som politiske mål, som for eksempel 

målsettinger for kutt i klimagassutslipp, blir ivaretatt. Samtidig framholder informantene at 

økonomiproblemene til Flora kommune blir verre og verre, på tross av vekst og stabilitet i 

det lokale næringslivet. Dette forklares med at de statlige overføringene til kommunen er for 

lave i forhold til de oppgavene kommunen er pålagt og i forhold til det de ønsker å 

gjennomføre i tillegg. Det stilles også krav til budsjettoppnåelse og det settes grenser for 

hvor stort underskuddet til kommunen kan være. ”Hvis vi ikke oppfyller kriteriene kommer 

vi på ROBEKK-lista, det vil si langt på vei under økonomisk administrasjon22. Flora er det 

nå og blir det nok en stund til.” Demografiske endringer og sentralisering av bosetning innad 

i kommunen blir også trukket fram som noe som gjør mange av målene vanskelige å oppnå, 

og helhetlige hensyn vanskelige å ta. Det er ulike syn på de økonomiske problemene 

kommunen står i blant informantene, der en av dem i særdeleshet skiller seg ut ved å 

oppfatte den økonomiske situasjonen som god og stabil innenfor sin delsektor. Ulike 

utgangspunkt i forhold til hvor mye økonomiske ressurser informantene har tilgang til kan gi 

ulike vurderinger av klimatilpasningskapasiteten.  

Flora har blitt vurdert som en foregangskommune når det gjelder innføring av New Public 

Managment (Kleven et. al 2002). Det blir hevdet at rollen det kommunale 

administrasjonsnivået har i den helhetlige samfunnsplanleggingen er vanskeliggjort fordi 

den kommunale sektoren i dag av informantene oppfattes som fragmentert. Informantene 

framholder at forvaltningen på det kommunale nivået i Norge er sektorisert og mener dette 

er et hinder for en helhetlig samfunnsplanlegging. Informantene oppfatter at innføringen av 

                                                 

22 Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEKK). Kommunene på ROBEKK-lista må ha godkjenning fra 
Kommunal- og regionaldepartementet før de kan ta opp lån eller inngå leieavtaler. 
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prinsippene knyttet til New Public Managment og målstyring23 ikke har vært noen ”stor 

suksess” fordi dette har forsterket sektoriseringen. Dette har skjedd gjennom at kommunene 

blir organisert som resultatenheter der de enkelte enhetene og målene de skal oppnå får 

forrang på bekostning av helheten i kommunens målsetninger. En informant mener det er en 

direkte motsetning mellom desentralisering og målbarhet, og idealet om 

samfunnsplanlegging. ”New Public Managment som premissleverandør styrer prosessene og 

gir for lite frihet til å lage gode planer”.  

Ifølge informantene har administrasjonen vært pådrivere i bevisstgjøring rundt 

klimaendringer og klimatilpasning i kommunen, men de opplever ikke at det har vært 

motstand mot dette fra de lokale politikerne. Ingen lokale politikere har vært informanter i 

denne undersøkelsen. Informantene beskriver at det er tradisjon i Flora kommune for 

tverrfaglighet i planarbeidet og informantene uttrykker ønske om å lage en ”samfunnsplan 

mer enn en arealplan”. Denne holdningen mener informantene er rådende blant politikerne 

og i administrasjonen i Flora.  

Et fleksibelt sted  

I intervjuene blir vestlandsk kystkultur, som den kulturelle rammen Flora kommune inngår i, 

framholdt som dynamisk og motstandsdyktig i møte med uventede hendelser og motgang. 

Informantene bruker eksempler fra nær historie på økonomiske svingninger lokalt og 

internasjonalt og klimatiske sjokk som orkaner som begrunnelser for denne oppfatningen. 

Det ble hevdet at vestnorsk kystkultur har vært suksessfull over tid, og særlig de siste femti 

årene. Informanter fra kommuneadministrasjonen framhever Flora som et kluster for 

offshorerelaterte og maritime næringer og henviser til dette for å underbygge påstandene om 

endringsvilje og evne til å utnytte de ressursene som finnes på stedet. 

                                                 

23 En operasjonalisering av samlekonseptet New Public Managment er styringsmodellen som i norsk 
sammenheng ofte benevnes som målstyring. Målstyring er en viktig del av New Public Managment og det 
elementet som i sterkest grad har lagt premisser for omstillingen av offentlig sektor som har foregått i Norge 
siden midten av 1980-tallet (Kleven et. al 2002).  
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En informant henviste til den tradisjonelle fiskerbonden for å utdype hva han mente gjør den 

vestnorske kystkulturen dynamisk. Den tradisjonelle fiskerbonden drev vekselbruk mellom 

jordbruk i sommerhalvåret og fiske i vinterhalvåret, noe som i følge informanten ga større 

grad av fleksibilitet og sikkerhet for fattige bønder enn tilsvarende samfunnsklasse hadde for 

eksempel på Østlandet. Grunnen til det var at hvis fisket slo feil et år hadde man allikevel 

tilgang på noe mat fra jordbruket på land og vice versa. I tillegg var ressursene i havet 

tilgjengelige på en helt annen måte en jord- og skogbruksressurser på land fordi de ikke ble 

beskyttet av eiendomsrett for enkeltpersoner eller selskap, men var tilgjengelige for alle som 

kunne skaffe utstyr til å hente fisken på land. Småskala fiske på den måten fiskerbøndene 

drev ga kanskje ikke store økonomiske inntekter, men en relativt stor grad av sikkerhet i 

forhold til å bli rammet av direkte sult. Informanten hevdet at denne sikkerheten har gitt en 

iboende tro på egen evne til å kunne møte utfordringer som fortsatt preger stedet, og at 

tradisjonen med vekselbruk har gitt et dynamisk syn på næringsutvikling som i noen grad 

forklarer det informanten hevder er en god situasjon i næringslivet i Flora i dag.  

Historien om Floras utvikling som informanten her formidler kan leses som et narrativ. Et 

narrativ er en framstilling av virkeligheten i form av en historie som noen mener 

rekapitulerer virkeligheten som den var, noen mener at narrativet konstituerer virkeligheten, 

mens andre igjen hevder at fortelleren av narrativet ”skriver” sine ideologier og interesser 

inn i det (Riessman 1993). Dette kan føre til at narrativet blir en selvoppfyllende profeti. 

Narrativer bygger opp en mening og skaper en sammenhengende historie av tilsynelatende 

motsetningsfylte erfaringer gjennom seleksjon og konstruksjon av beviser for å understreke 

en mening eller moral (Proctor 2001). Analyser av narrativer inneholder tolkninger der det 

sentrale spørsmålet er: Hvorfor fortelles historien på denne måten? Narrativer kan blant 

annet oppstå som lokale myter eller det Wolf (2006) benevner som ”narrativer om 

resilience”. Wolf finner i sin studie fra en øy på den kanadiske vestkysten at narrativer om 

resilience knyttet til historiske erfaringer med mangel på ferskvann og lokale, sosiale 

nettverk som har stått sammen i protest mot reguleringer fra myndighetene, skaper en følelse 

av usårbarhet. Dermed får narrativet betydning for hvordan innbyggerne ser på mulighetene 

for lokal påvirkning av langsiktige klimaendringer. Narrativer kan også være en del av en 

lokal, delt kunnskap. Kunnskap fra tidligere klimatiske variasjoner kan på den måten også 

fungere som viktige innganger for sosial læring og forsterket klimatilpasningskapasitet 

(Tschakert 2007). 
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Narrativet om Flora som et fleksibelt og levedyktig sted stilles blant annet opp mot 

lokalsamfunn i andre deler av Kyst-Norge som er avhengige av fiske av villfisk. En 

informant uttrykker generell bekymring for det han omtaler som kystkultur i en mer generell 

norsk kontekst. ”Kystkulturen er veldig utfordret av klimaendringene. Kanskje kan vi ikke 

drive med fiskeri etter torsk på kysten mer, kanskje er den snart vekk. Det er fokus på 

katastrofeklima, men kanskje kulturen er mer utsatt på grunn av at den er hardt presset”. 

Dette presset relateres da ikke til Flora spesielt, men til en norsk kystkultur basert på fangst 

av villfisk og kan dermed tolkes som at det ikke er en direkte del av de faktorene som skaper 

forestillingene og opplevelsen av Flora som sted. 

Henvisninger til den vestnorske kystkulturen, nærheten til naturen og forståelsen av 

kystkulturen i Flora og regionen for øvrig som fleksibel og motstandsdyktig kom opp i flere 

av intervjuene i denne studien, noe som viser at denne bevisstheten er til stede blant 

informantene, selv om det metodiske rammeverket for studien ikke gir noe grunnlag for å si 

noe om i hvor stor grad dette er karakteristisk for befolkningen i Flora. En slik oppfatning 

om en særegen egenskap ved befolkningen og stedet knyttet til historiske forhold og 

opplevelse av dagens situasjon som informantene her gir uttrykk for, kan knyttes til de 

følelsesmessige og symbolske aspektene ved et sted. Et begrep som tar opp i seg disse 

perspektivene er ”sense of place”, en følelse som skapes i møte mellom et sted og en person, 

og dermed tar utgangspunkt i et relasjonelt stedskonsept der udefinert ”rom” blir ”sted” fylt 

med mening (Kaltenborn 1998). Sense of place, eller stedsfølelse som jeg velger å oversette 

det til i denne oppgaven, blir ofte brukt som et overordnet konsept som tar opp i seg andre 

stedskonsepter som stedstilknytning, stedsidentitet og stedsbevissthet. Selv om begrepet 

mangler en klar definisjon og avgrensing setter det fokus på kompleksiteten i, og 

forbindelsene av følelser, holdninger og adferd knyttet til et sted og det personlige forholdet 

aktører har til det. I forhold til informanter fra kommuneadministrasjonen er det grunn til å 

anta at det er Flora kommune som helhet som gir grunnlag for stedsfølelse. Hovedsakelig 

fordi kommuneadministrasjonen har denne enheten som grunnlag i arbeidet sitt, og i denne 

sammenhengen er det grunn til å anta at informantene ser på denne enheten som den 

konteksten som konstituerer meningen24.  

                                                 

24En vid forståelse av sted er at det er rom som har blitt gitt mening av mennesker assosiert med dem, uten at de 
nødvendigvis er bosatt der, altså er direkte innbyggere av stedet (Adger et al. 2007). De vil allikevel være en del av de 
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Adger et. al (2007) peker på lokaliserte og symbolske verdier som noe som har blitt tillagt 

for liten vekt innenfor standard strategi- og økonomianalyser av klimatilpasningsstrategier 

og forskningen på disse. Klimaendringer utgjør en risiko for det Adger et. al (2007), med 

bakgrunn i menneskers forhold til stedene, definerer som verdsatte og unike steder. Fokus på 

emosjonelle, symbolske og iboende verdier i miljøet kan være med å bidra til forståelse av 

klimaendringenes påvirkning på de lokale materielle og symbolske kontekstene der 

mennesker skaper og lever sine liv. Oppfatningen om at endringsvilje er en iboende del av 

kulturen i Flora, er en sentral faktor i den stedsfølelsen informantene uttrykker i forhold til 

stedet. Følelsen blir et uttrykk for en tro på at dette konkrete stedet har møtt utfordringer og 

levd under vanskelige forhold over tid, men allikevel klart å skape økonomisk vekst og 

bedrede betingelser, særlig de siste femti årene, og at dette gir grunnlag for å kunne møte 

nye endringer på måter som opprettholder den økonomiske veksten og dermed grunnlaget 

for stedets og befolkningens overlevelse. En slik tolkning av kystsamfunn som 

endringsvillige og differensierte er i noen grad sammenfallende med den Adger (2000) setter 

opp som en motsetning til samfunn der en stor del av det lokale næringslivet er basert på for 

eksempel mineralforekomster og framhever ressurser knyttet til kysten gjør kystsamfunn til 

attraktive regioner for økonomisk vekst. Han hevder videre at kysten forsørger en økende 

andel av verdens innbyggere og fremhever kystregioner som iboende differensierte, gjennom 

dette legger til rette for ulike sosiale og økonomiske nisjer og dermed er resiliente 

sammenlignet med andre regioner og områder som er avhengige av en enkelt ressurs. Adger 

(2000) betegner kystsamfunn i Asia som ressursavhengige25, men ikke i det han omtaler som 

en patologisk betydning av begrepet. Han framhever kompleksiteten i kystens 

ressurssystemer og mener denne kompleksiteten reduserer sårbarheten overfor plutselige 

økonomiske nedgangstider og ustabilitet i for eksempel klimatiske forhold, noe som i stor 

grad er de samme faktorene i troen på den lokale klimatilpasningsevnen som informantene i 

Flora identifiserer. Narrativet om Flora som et sted preget av endringsvilje og evne til å 

                                                                                                                                                       

sosiale prosessene og relasjonene, i tillegg til det fysiske miljøet, som definerer stedet. Informantene i denne studien har 
ikke blitt spurt om de er bosatt innenfor Flora kommune, eller hvor lenge de eventuelt har vært bosatt der.  

25 Ressursavhengighet defineres gjennom avhengigheten til et smalt utvalg av ressurser som kan føre til sosialt og 
økonomisk stress i forhold til næringsgrunnlaget. For eksempel vil en økonomis avhengighet av mineralressurser defineres 
ut i fra i hvilken grad den er avhengig av mineralproduksjon, i hvilken grad den er åpen for ustabilitet i verdensmarkedets 
priser på disse varene og er tilbøyelig til å oppleve konjektursvingninger på bakgrunn av det markedet de er en del av. 
Ressursavhengighet kan føre med seg problemer, både innenfor den sosiale og økonomiske sfæren, selv om grunnlaget for 
avhengigheten kan være rike forekomster og store ressurser (Adger 2000). 
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utnytte muligheter, stemmer godt overens med sentrale faktorer i det Walker og Salt (2006) 

omtaler som ”samfunn som omfavner endring” og som de mener er samfunn med høy grad 

av resilience. Fokus på innovasjon og lokalt utviklede regler er elementer i en slik 

omfavnelse av endring, noe en informant eksplisitt uttrykker preger næringslivet i 

kommunen og som oppfattes som en verdi også i kommuneadministrasjonen.  

Informanter fra kommuneadministrasjonen gir uttrykk for at den generelle utviklingen i 

Flora er avhengig av utviklingen i havbruksnæringen i kommunen. ”Hvis oppdrettsnæringa 

får problemer er denne kommunen i store problemer. Det er oljeindustrien og 

havbruksnæringa som skaper vekst her. Effekten av endringer i disse bransjene vil bli store 

her”. Dette kan tolkes som et uttrykk for at informantene oppfatter Flora kommune som 

avhengig av naturressursene på stedet, selv om havbruksnæringen i kommunen har stor 

bredde og genererer aktivitet som enten er løsere tilknyttet oppdrettsbransjen som 

støttefunksjoner eller har markeder innenfor oppdrett andre steder nasjonalt og 

internasjonalt. Bekymring for konsekvenser av fremtidige klimaendringer blir uttrykt av 

informantene fra kommuneadministrasjonen i forhold til hvordan de lokale næringsaktørene 

i oppdrettsbransjen vil kunne respondere på disse, og hvilke konsekvenser dette vil ha for 

kommunen på lengre sikt. Et eksempel på dette er et utsagn som: ”Det er jo areal og 

ressurser som blir påvirket. Det biologiske mangfoldet kan bli veldig påvirket. Oppvarming 

av havet kan få stor betydning for oppdrettsnæringen, noe som igjen kan få store 

konsekvenser for planlegging.” Havets ressurser og de gode forholdene for oppdrett i 

kommunen trekkes fram for å forklare den økonomiske veksten som har vært i næringslivet i 

kommunen de senere år. 

Graden av resilience i et sosialøkologisk system er avhengig av tilstanden systemet er i når 

forstyrrelsen inntreffer. En faktor i denne tilstanden er graden av direkte avhengighet til 

naturressurser og økosystemer. Store forekomster av ressurser eller stort fokus på bransjer 

med nær tilknytning til økosystemer kan føre til en bundet utvikling av sosial kapital og høy 

grad av spesialisering innenfor den økonomiske aktiviteten (Adger 2000). Styring og 

forvaltning av naturressurser blir avgjørende for lokalsamfunn som har forekomsten av en 

eller flere naturressurser som avgjørende faktor for å kunne drive næring og eksistere på det 

bestemte stedet. Et spørsmål i denne sammenhengen er hvor stor grad havet og de gode 

forholdene for oppdrett lokalt egentlig er noe de lokale myndighetene og næringsaktørene 

forvalter. I hvor stor grad kan de påvirke disse forholdene og legge til rette for bærekraftig 
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økologisk utvikling av havet og fjordarmene? Beslutninger knyttet til dette ligger til dels til 

andre forvaltningsnivåer og andre beslutningstakere både nasjonalt og internasjonalt.  

Informantene opplever at kommunen har blitt mer utsatt for ras de siste årene. Et eksempel 

som trekkes fram er at det vinteren 2005/2006 gikk 60 ras på et døgn på en bestemt 

veistrekning i kommunen. Informantene fra kommuneadministrasjonen framhever 

samferdselssektoren i kommunen som utsatt i forhold til å måtte takle forholdene med flere 

ras. Informantene mener dette må føre til et større fokus på driften i denne sektoren. Det 

framheves allikevel at Flora ikke er den mest utsatte kommunen i regionen i forhold til ras, 

men det er til dels et stort problem ellers i fylket. Informantene er bekymret for at det lokale 

næringslivet kan få problemer med å få ut varene sine hvis det blir økende problemer med 

stengte veier eller dårlig framkommelighet på veiene. En økning i ras, og påfølgende 

ødelagte veier, vil etter informantenes vurderinger gjøre driften av samferdselssektoren 

dyrere, noe som vil måtte føre til større økonomiske overføringer til denne sektoren. En 

informant uttrykker at ”det er vilje til tilpasning, folk har lyst til å bidra.” Den samme 

informanten uttrykker allikevel at han er spent på hvor langt denne viljen strekker seg hvis 

framtidige klimatilpasninger medfører økte utgifter til for eksempel transportsektoren og 

dette fører til at kommunen må kutte i andre deler av budsjettet. 

Vegtransportsektoren trekkes fram som en sektor som allerede har opplevd konsekvenser av 

klimaendringer, slik informantene ser det, og som en utsatt sektor i møte med forventede 

framtidige endringer. Informasjon fra arbeiderne i denne sektoren blir tillagt vekt blant 

informantene i kommuneadministrasjonen. ”Vegtransportarbeidere forsterker bildet av at det 

skjer endringer.” Dette tyder på at det finnes mekanismer for tilbakemeldinger mellom de 

ulike leddene i den kommunale sektoren noe som gir kunnskapsdeling lokalt. Walker og Salt 

(2006) definerer raske tilbakemeldinger mellom ulike ledd i et sosialøkologisk system som 

et viktig grunnlag for å oppdage terskler før en krysser dem og som en styrke for graden av 

resilience i systemet.  

Klimatilpasning som faktor i det kommunale planarbeidet 

Informantene mener selv at de ulike planene som ligger til grunn i kommunen i dag ikke 

reflekterer klimaendringene godt nok. Planene tar ikke godt nok tak i utfordringene særlig 

veiforvaltningen står oppe i. I følge informantene er situasjonen der allerede på etterskudd. 
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En informant trekker også fram behovet for å kartlegge helseutfordringer knyttet til 

klimaendringer og mener det her er mange problemstillinger å ta tak i.  

Det har blitt foretatt en direkte teknisk endring som informantene mener er motivert av 

hensynet til klimaendringer gjennom en heving av byggegrensen i kommuneplanen som ble 

endelig vedtatt i juni 2007. Der pålegges det at alle nye kaier og asfalterte flater innen 

planområdet skal ha toppnivå ikke lavere enn 322 cm over sjøkart 0 (Kommunedelplanen for 

Florelandet Brandsøy 2006-2018 ). Denne endringen anses allikevel som midlertidig av 

informantene som mener den ikke vil være tilstrekkelig ”særlig lenge”. I Flora kommune er 

det praksis med rullering av kommuneplanens ulike deler i løpet av perioden planen dekker. 

I denne prosessen er det mulig å gjøre endringer i planen, og målet med rulleringen er å 

oppdatere planen i forhold til utviklingstrekk som endrer seg i løpet av planperioden. 

”Kommunedelplan for Fanøy, Rognlandsvåg skal rulleres nå. Flere problemstillinger knyttet 

til klima ligger inne her: havstigning, verning av bebyggelse, folk vil bygge på gamle 

sjøbodmurer og disse må heves mye hvis det skal kunne gjøres trygt.” Det er interesse fra 

fastboende og andre for å bygge hus og fritidshus på murer som står igjen etter gamle 

sjøboder som har falt sammen eller er revet. Informantene mener disse ligger for nært 

havoverflaten og i mange tilfeller for værhardt til til at dette er uproblematisk. Et forslag er å 

heve murene for å kunne gjennomføre prosjektene, noe som vil kunne bevare den historiske 

interessen det har å bygge på akkurat disse stedene. I forhold til bebyggelsen på øyene 

utenfor byen har det også kommet opp spørsmål om hvordan kaiene skal bygges. Det har 

blitt nevnt å bygge fleksible kaier, som kan justeres med havstigning for å slippe å bygge 

nye kaier hvis havet stiger. En informant mener det må gjøres avveininger om hva som 

koster mest. Han legger også vekt på at en ikke kan bygge for høyt nå fordi disse kaiene vil 

være upraktiske ved dagens havnivå. 

 

En informant uttaler at sentrumsdelen av kommuneplanen er den neste som skal rulleres. Her 

ønsker informantene seg mer penger til å hente inn mer kompetanse og kapasitet på 

byplanlegging. Kommunestyret i Flora la det inn i forslaget til kommunebudsjettet i fjor, 

men fylkesmannen i Sogn og Fjordane godkjente det ikke. En informant mener dette er 

avgjørende for å kunne få til tiltak for klimatilpasning i Florø sentrum, som ligger lavt i 

forhold til havoverflaten og for en stor del består av trehus som informanten oppfatter som 

dårlig tilpasset de forventede klimaendringene i forhold til soppangrep og andre følger av et 

våtere klima. Informanten tror at planleggingen vil bli utsatt til disse ressursene er på plass, 
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og kommunen har mulighet til å utarbeide en plan for sentrumsområdet som tar høyde for 

utfordringer knyttet til klimaendringer og andre utfordringer for byutviklingen. Vern av 

opprinnelig trehusbebyggelse versus behov for nybygg ble nevnt som eksempel. 

Bevissthet om klimaendringer som faktor i planleggingen er altså i noen grad til stede i de 

kommunale planprosessene i Flora, som en av flere interesser og mål. En informant 

uttrykker bekymring for at for liten kunnskap lokalt kan få negative konsekvenser i form av 

planer som ikke klarer å fange opp det informanten oppfatter som alvoret i situasjonen og 

behovet for en mest mulig trygg samfunnsutvikling for befolkningen og stedet. ”Det verste 

som kan skje er at liv går tapt på grunn av manglende reguleringer, tillatelser som gis som 

seinere kan vise seg og være uansvarlige og lignende”. En annen informant er bekymret for 

helse- og sikkerhetsutfordringer som kan komme som en følge av de forventede 

klimaendringene og mener befolkningen og myndighetene i Norge har lett for å 

undervurdere disse fordi helsevesenet er såpass godt utbygd som det er. Informanten har lett 

etter informasjon, blant annet ved å henvende seg på e-post til Folkehelseinstituttet, men har 

ikke fått svar, noe som av informanten tolkes inn i en forståelse av at store deler av det 

norske samfunnet ikke tar klimaendringene på alvor. Informanten har også søkt på nettet 

etter forskning som kan si noe om hva som skjer hvis temperaturen stiger, men oppfatter 

ikke informasjonen hun har funnet som tilstrekkelig. Informanten ønsker svar på hvordan 

klimaendringene kan påvirke drikkevannskvaliteten og badevannsvannkvalitet, fordi en 

eventuell forringelse av disse kan gi kløe og andre plager hos befolkningen. Informanten er 

også opptatt av matsikkerhet og smitte som kan overføres via mat, om klimaendringene vil 

føre til økt eller annen type luftforurensing enn det vi ser i dag, og om mygg, rotter, flått og 

andre skadedyr vil få bedre livsbetingelser og utgjøre et økende problem. Informanten mener 

mangelfull informasjon om disse tingene fra sentrale myndigheter og usikkerheten som hun 

oppfatter også er rådende blant forskere om disse faktorene er et hinder for ”en god lokal 

tilpasning til klimaendringer”.  

Selv om Flora kommune tar lokale initiativ knyttet til klimaendringer i det kommunale 

planarbeidet gir en informant uttrykk for at de stoler på at nasjonale myndigheter vil gi 

beskjed hvis situasjonen knyttet til klimaendringene blir så alvorlig at det virkelig begynner 

å haste. En informant uttrykker om de nasjonale myndighetene at: ”det er de som styrer hvor 

travelt vi har det”. Dette står i en viss motsetning til utsagn om at de sentrale myndighetene 

(nasjonalt og fylkeskommunalt) ikke tar klimaendringene på alvor verken når det kommer til 
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kutt i utslipp av klimagasser eller klimatilpasning som også framkommer i intervjuene av 

informantene fra kommuneadministrasjonen. Selv om behovet for lokale initiativ og 

klimatilpasning ut i fra lokale forhold blir framholdt, kommer også et syn på initiativ- og 

definisjonsmakt som noe som knyttes til det nasjonale nivået til syne i denne uttalelsen.  

Informantene uttrykker også en viss frustrasjon knyttet til det som oppleves som 

forventningene til lokale planer fra nasjonale myndigheter i forhold til det informantene 

mener de har økonomiske og arbeidskapasitetsmessige ressurser til. En informant uttrykker 

det på denne måten: ”Staten har høye forventninger til lokal planlegging. Dette er en 

”mismatch” med virkeligheten. Kommunene er prisgitt enkeltpersoner som er interessert i de 

ulike sakene.” 

Informantene tar opp at krav om Risiko- og Sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) skal bli 

lovbestemt på nasjonalt plan og er positive til dette, men mener allikevel at sentrale 

myndigheter ikke tar godt nok tak i klimatilpasningen, særlig når det kommer til å finansiere 

det informantene regner med kommer til å bli økte utgifter på flere budsjettposter som følge 

av klimaendringer og klimatilpasning. Spørsmålet om innsamling av informasjon og 

mulighet til å søke kunnskapsressurser hos nasjonale myndigheter ble nevnt som eksempler 

på forventninger til nasjonale myndigheters respons på klimaendringer. Nedskalering av 

klimascenarier nevnes som et eksempel på dette: ”hvis statlige myndigheter kan gjøre 

kommunale vurderinger av hvor høyt havet vil stige vil det være ressurseffektivt.” 

Informantene opplever usikkerhet i prognosene på hvordan de forventede klimaendringene 

vil manifestere seg og mangel på informasjon som et stort problem for den lokale 

planleggingen, en informant uttrykker det på denne måten: ”Nei, det er ikke mulig å si at vi 

har kontroll på situasjonen. Strukturene vi legger i planverket nå vil ha betydning langt inn i 

framtiden. Noen biter ser vi i dag, men det er helt sikkert masse vi ikke forutser.”  

Flora som foregangskommune 
Dette er ikke verken en sammenliknende casestudie som kan vise forskjeller mellom ulike 

steder eller en kvantitativ studie som søker å gi svar knyttet til et aggregert kommune- eller 

bransjenivå på regionalt eller nasjonalt plan. Det er allikevel flere faktorer som tyder på at 

Flora kommune skiller seg ut i graden av fokus på klimatilpasning i forhold til andre 

kommuner i Norge. For det første har informantene fra kommuneadministrasjonen selv en 
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oppfatning av at Flora kommune er mer opptatt av utfordringer knyttet til klimaendringer og 

klimatilpasning enn andre norske kommuner. ”Tror Flora befinner seg i front. Har akkurat 

vært på ROS-kurs og får inntrykk av at vi har gjort en del og tenkt en del som mange andre 

ikke har”. Fokuset på klimatilpasning i kommunen synes allikevel å være av nyere dato. I en 

rapport fra Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA 2001) om utviklingsmulighetene for 

oppdrettsbransjen i Flora kommune, er ikke klimaendringer nevnt.  

Flora kommune deltar også i flere forsknings- og utviklingsprosjekter (eksempler er 

NORADAPT26 og Clim-ATIC27) nasjonalt og internasjonalt der det settes fokus på 

klimaendringer. Kommunen har også hatt samarbeid med Vestlandsforskning28, der Flora 

har vært med på deltagende forskningsprosjekter (blant annet en sårbarhetsanalyse der 

samarbeidet med og undersøkelsene i kommunen ble utført i 2006) som informantene oppgir 

har gitt økt kunnskap om klimaendringer og forståelse av hva de kan bety for lokalsamfunn. 

”Det er positivt at den (sårbarhetsanalysen) oppmuntrer til kunnskapssøk.”  ”Prosessen har 

gjort oss oppmerksomme på hva vi må passe på” Informanten nevner havstigning, økning i 

vindintensitet og avrenning av ekstremnedbør som eksempler på forhold 

kommuneadministrasjonen bør være oppmerksom på i det videre planarbeidet og generelt i 

framtiden.  

Det oppgis fra en informant at en meteorolog kom inn i kommuneplanleggingen som følge 

av arbeidet med sårbarhetsanalysen. En informant understreker allikevel at det oppleves som 

en utfordring for lokale aktører å stille de rette spørsmålene og vurdere relevansen i svarene 

de eventuelt måtte få fra nasjonale myndigheter eller finne selv for eksempel fra ulike 

forskningsinstitusjoner, opp mot den lokale konteksten. 

Arbeidet i interkommunale og andre nettverk blir av informantene oppgitt som en viktig 

faktor for at tenkning rundt og arbeid med tiltak knyttet til klimaendringer og 

                                                 

26 NORADAPT - Community Adaptation and Vulnerability in Norway. Forskningsprosjekt ledet av CICERO - 
senter for klimaforskning i samarbeid med Vestlandsforskning og Meteorologisk Institutt, der 8 norske 
kommuner deltar http://www.cicero.uio.no/projects/detail.aspx?id=30182&lang=EN.  

27 Climate Change — Adapting to The Impacts, by Communities in Northern Peripheral Regions. 
http://www.clim-atic.org/index.html 
28 ”Vestlandsforsking er eit oppdragsbasert forskingsinstitutt. Instituttet er organisert som stifting og vart 
etablert 6. mars 1985. Sogn og Fjordane fylkeskommune var formell stiftar.” 
http://www.vestforsk.no/www/show.do?page=36;10 
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klimatilpasning har blitt prioritert i kommuneadministrasjonen. Kommunen har også et 

forum innen administrasjonen som diskuterer klimarelaterte spørsmål med jevne 

mellomrom. Fokus i disse diskusjonene er både tilpasning til og forbygging av 

klimaendringer. Informantene mener dette legger til rette for god informasjonsflyt lokalt og 

fungerer som ”tenketank” i forhold til lokale responser på opplevde og forventede 

klimaendringer. Et slikt forum legger til rette for lokal læring og kan være med å legge til 

rette for økt resilience gjennom dette. Fokuset for forumet er et eksempel på at planlegging 

av tiltak og diskusjoner om klimatilpasning og klimagasskutt samles på det lokale nivået. 

Informantene uttrykker implisitt at de ser på klimatilpasning som et eget satsningsområde, 

men måten arbeidet er organisert på lokalt tyder også på at dette ses i en klar sammenheng 

med tiltak og strategier for klimagasskutt. Informantene framhever at denne gruppen legger 

til rette for tverrfaglighet i arbeidet, noe informantene mener er avgjørende viktig for å få til 

framdrift i arbeidet lokalt.  

En informant uttrykker at det er viktig for Flora å vise innbyggerne og andre at 

kommuneadministrasjonen tar klimaendringene på alvor. ”Hvis vi kan framstå som et robust 

samfunn vil det motivere for miljøarbeid og normalisere endringsprosessen. Folk vil oppfatte 

det som positivt og at situasjonen er håndterbar.” Å vise en offensiv holdning til 

utfordringene blir også framholdt som faktor i å skaffe finansiering fra nasjonale og 

fylkeskommunale myndigheter og ulike utviklingsprosjekter med støtte fra blant andre EU. 

”Vi håper å være først ute. Dette vil kunne hjelpe oss å skaffe finansiering og gjøre det 

lettere å knytte til seg fagpersoner.” Forbindelsene til andre styringsnivå og nettverk 

tillegges altså vekt fra informantene og posisjonen Flora har i disse nettverkene ses som 

viktige i den lokale klimatilpasningsprosessen. 

En informant fra kommuneadministrasjonen hevder at den lokale klimapolitikken åpenbart 

må medføre endringer i energipolitikken lokalt og peker på løsninger som å bruke avfall som 

energikilde til nye boliger og at det må bli mer fokus på arealplanlegging. ”Energi er et felt 

vi har grepet fatt i”. Informantene oppfatter at Flora kommune har vært opptatt av kutt i 

klimagassutslipp over lang tid, men at mye arbeid gjenstår i forhold til å senke utslippene i 

kommunen. Ut over lokale tiltak for reduksjon av utslipp av klimagasser finnes det også en 

lokal sårbarhet for klimagasskutt gjennom reduksjon av produksjon av olje og gass. Siden 

offshore-relaterte næringer er en stor og viktig del av det lokale næringslivet vil en nedgang i 

disse bransjene ramme enkeltpersoner og lokalsamfunnet som helhet hardt både økonomisk 
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og sosialt. I lys av dette kan forberedelse til de endringene som kan/bør/må komme innen 

olje- og gassektoren ses på som en avgjørende klimatilpasningsprosess lokalsamfunnet står 

overfor. Hvordan storsamfunnet etter hvert vil respondere på klimaendringene gjennom 

omlegging av energiproduksjon og energiforbruk er ennå uvisst, men det er grunn til å tro at 

det vil komme større endringer innen olje- og gassektoren som vil påvirke lønnsomhet og 

aktivitetsnivå. Det er også et spørsmål om hvilken sårbarhet som skal veie tyngst, olje- og 

gassindustriens sårbarhet for omlegginger og restriksjoner, som vil ramme lokalsamfunnet 

indirekte eller sårbarheten innenfor andre bransjer knyttet til konsekvenser av 

klimaendringer. Hvilket standpunkt lokale myndigheter og administrasjon har til dette vil 

avhenge av en lang rekke årsaker, bindinger og verdier.  

En bredere analyse av sårbarhet knyttet til klimagasskutt som klimatilpasning ville kunne 

bidra til en dypere forståelse av lokal sårbarhet, gjeldende for flere lokalsamfunn i Norge og 

andre oljeproduserende land og en videre forståelse av lokale klimatilpasningsprosesser. 

Funn fra denne studien tyder på at forskning på sårbarhet knyttet til klimagasskutt ville være 

viktig i en helhetlig studie av klimaendringenes påvirkning på Flora som sted. 

Kommunal infrastruktur for transport  

I denne undersøkelsen ble det valgt å fokusere på kommunal infrastruktur for transport i 

Flora for å belyse kommunal tilrettelegging innenfor en mer spesifisert sektor. 

Vestlandsforskning sine foreløpige resultater fra sårbarhetsanalysen identifiserer 

transportnettet som sårbart for klimaendringer. Informanter fra kommuneadministrasjonen 

peker på denne sektoren som spesielt utsatt innen den samlede kommunale sektoren.  

Informantene uttrykker at den økonomiske situasjonen i transportsektoren er todelt, der 

veisektoren sliter med dårlig økonomi, mens sjøtransporten har en romsligere økonomisk 

situasjon. I sjøtransporten investeres det mer blant annet i fornyelse av kaianlegg og innkjøp 

av nye ferger. Denne delen av infrastrukturen er et satsningsområde fordi den er så nært 

knyttet til de økonomisk viktigste næringene i kommunen.  

Veier og veitransport 
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Informanten fra administrasjonen i veitransportsektoren er klar på hva som er den viktigste 

oppgaven for sektoren: ”Den fremste oppgaven er å holde veiene i stand”. Infrastrukturens 

betydning for å få folk på jobb og skole vektlegges. ”Skattebetalerne og beboerne er de vi 

holder de i stand for, og veiene slites. Vedlikeholdet koster mer når veiene er slitt. Vi får mer 

klager fra brukerne de siste åra. Det kan ha noe med å gjøre at folk er mer påpasselige på å 

klage, det er lettere å klage nå enn før fordi folk er mer opplyst og vi har fått et åpnere 

samfunn.” 

Det uttrykkes frustrasjon over at de ikke får ikke holdt veiene i den stand de ønsker på grunn 

av økt arbeidsmengde og for lite økonomiske ressurser. Sektoren har gjort henvendelser til 

kommuneadministrasjonen om økte bevilgninger, særlig i forhold til vintervedlikehold av 

veiene, men opplever at den økonomiske situasjonen fortsatt er vanskelig. Informanten 

framholder at det har blitt mer væte de siste åra, og at det har vært en økning i intensiteten i 

nedbøren. Dette fører til at kapasiteten for rørsystemene under og ved veiene må økes. 

”Avrenningssystemet som ble lagt på 1960-tallet monner ikke i dag”. Dette fører til mer 

overflatevann, og at jordsmonnet blir så vått at det ikke tar imot vann. Stikkrennene29 har 

ikke tilstrekkelig kapasitet og tettes igjen 

Mer væte og økt intensitet i nedbøren framholdes som hovedbekymringene for framtiden. En 

informant mener å ha registrert endringer i det lokale klimaet de siste 3-5 årene, og tror at 

klimaendringene sannsynligvis vil øke i omfang, blant annet ved at det kan komme flere 

orkaner. ”Orkanene på nittitallet var starten på en ny følelse for oss i forhold til vind.” 

Endringer i vintervedlikeholdet av veiene er det området sektoren har størst fokus på per i 

dag. Mer væte fører til mer glatte veier og ising. Det blir mindre behov for brøyting, men 

mer behov for strøing og ikke minst økt rasfare. Enkelte partier på de kommunale veiene 

mener informanten har blitt mer rasutsatt på grunn av mer væte. De endrede behovene for 

vedlikehold har begynt å vise seg. ”Vi har allerede mindre behov for brøyteberedskap og 

større behov for beredskap for flomvann. Dette krever for eksempel andre kjøretøy og 

dermed nyinvesteringer”. Mer væte fører til behov for mer veivedlikehold på grusveier. De 

går fortere i oppløsning ved store, intensive nedbørsmengder og dette fører til at det koster 

mer enn før å holde de i stand. Tradisjonelt har det vært det en informant betegner som 

                                                 

29 Avrenningssystem knyttet til veier. 
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storflo to ganger i året i Flora. Under en storflo er det vann i gater og bygg i 

sentrumsområdet. Informanten mener storfloene har blitt større de siste årene og at 

storfloene vil bli et økende problem ved havnivåstigning. Storfloene krever i dag høy 

beredskap og denne vil måtte økes for å kunne sikre helse og sikkerhet og minst mulig skade 

på bygningsmassen i sentrum. 

Veisektoren har innført nye standarder for størrelse og kapasitet på nye rør- og 

dreneringssystemer. ”De nye rørsystemene som legges, legges med mye høyere kapasitet. Vi 

har økt rørstørrelsen betraktelig de siste to-tre årene. Dette er veldig dyrt og har ført til 

høyere tomtepriser i nye byggefelt”. Det er også innført nye rutiner i forhold til vedlikehold 

av stikkrenner, noe informanten mener har vært nødvendig å prioritere på tross av mangelen 

på økonomiske ressurser og arbeidskraft som følge av dette. ”De siste to til tre årene er det 

innført en ny rutine som sier at hver mandag og fredag gåes stikkrennene over for å holde de 

åpne”.  

Informanten er opptatt av at situasjonen lokalt må kartlegges for å kunne si noe om hvilke 

investeringer som er nødvendige for å møte de forventede klimaendringene. Denne 

informasjonen kan brukes til å legge press på lokale og nasjonale myndigheter om økte 

bevilgninger til sektoren og er helt avgjørende for å kunne gjøre best mulig prioriteringer 

innenfor de økonomiske rammene som er. Et eksempel på slik kartlegging er kontroll av 

brukarene30: ”Det er lagt inn i årets budsjett at alle brukarene i kommunen må sjekkes. 

Mange av de blei bygd på 50- og 60- tallet og da manglet det kraftige nok maskiner. De har 

stått fram til nå, men tåler sannsynligvis ikke store vannmengder”. Informanten mener at 

tidsspørsmålet i forhold til om sektoren har god nok tid til å møte klimautfordringene er et 

spørsmål om økonomi og at de allerede ser en del av tiltakene som må settes inn, men 

mangler midler til gjennomføring. ”Politikerne tør ikke gå inn i debatten om hva vi kan 

vente oss om fem år. Vi har ikke utstyr til å møte det. På et eller annet tidspunkt så må den 

pengesekken åpnes som nå er låst.” 

Det framholdes at et av tiltakene som bør settes inn er å få lagt asfalt på alle veier i 

kommunen. Informanten mener dette er nødvendig for å bevare veilegemene. I dag er det 

problemer med avrenning fra vei. Grunnvannet tar nye veier og grunnvannstanden stiger. 

                                                 

30 Avrenningssystem knyttet til broer. 
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Informanten har ikke sett statistiske beregninger på dette, men mener de merker godt at det 

stiger. Informanten kaller det normale år fram til midt på 90-taller, men at det har endret seg 

etter det. Informanten er ikke sikker på om dette skyldes klimaendringer og han mener at noe 

av variasjonene i grunnvannstanden kan ha andre (”naturlige”) årsaker. Andre tiltak som 

nevnes som eksempler er at det bør lages sluk der det ikke er sluk, en må lage fangvoller og 

at fangnett blir mer nødvendig flere steder langs veiene. Informanten mener befolkningen er 

blitt mer bevisst på hvor de bygger husene i forhold til ras, men påpeker at en del hus står 

rasutsatt allerede. 

Informanten kan ikke se noe positivt med klimaendringene selv om det påpekes at de kan 

presse fram en generell heving av veistandarden. Informantene tror allikevel at problemene 

og utgiftene endringene fører med seg overskygger dette. Informantene håper at problemene 

klimaendringene fører til for veitransporten fører til at beboerne blir mer bevisst på at 

kommunen må ta bedre vare på veiene og mener at klimatilpasningene må ha som mål å 

opprettholde en best mulig veistandard. ”Vi må uansett opprettholde veisystemet vårt.” Et 

slikt syn er til dels i konflikt med behovet for å redusere klimagassutslipp fra 

samferdselssektoren, som med dagens rådende teknologi bidrar til relativt høye utslipp31. 

Veitransportsektorens ønske om å legge til rette for en best mulig infrastruktur bidrar i dag 

ikke til resilience i økologiske systemer, men er en avgjørende del av sosiale systemer.   

En informant uttrykker at tekniske klimatilpasninger er mulige, men at de går på bekostning 

av andre oppgaver fordi de båndlegger tid og penger. Fokus på behov for økonomiske 

ressurser for å kunne investere i nytt utstyr på grunn av endrede behov. Det uttrykkes også 

behov for mer bemanning på grunn av større behov for vedlikehold av veiene, noe som også 

skaper behov for mer økonomiske ressurser. Informanten uttrykker behov for å kartlegge den 

lokale klimasårbarheten knyttet til veiene og mener at arbeidet med dette er godt i gang i 

kommunen, mye på grunn av deltagelsen i klimasårbarhetsanalysen utført av 

Vestlandsforskning.  

                                                 

31 Veitrafikk utgjorde drøyt 28 prosent av klimagassutslippene i 2006, og er den utslippskilden som har økt 
mest siden 1991. Til tross for stor variasjon mellom kommunene er veitrafikk likevel den utslippskilden som er 
jevnest fordelt mellom kommunene. Veksten i utslipp skyldes økt transport av både personer og varer (tall for 
Norge) (Utslipp av klimagasser til luft, 1991-2006, Statistisk SentralByrå 2008). 
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Havn og ferger 
Flora Hamn og Næring står foran en generell oppgradering på Fugleskjærskaia som er et 

kaianlegg i sentrum av Flora. Det er satt i gang en arkitektkonkurranse, og målet er å fornye 

hele bygningsmassen på kaia. Planprosessen knyttet til oppgraderingen skal startes snart og 

informanter oppfatter den generelle oppgraderingen på kaia som den største utfordringen per 

i dag. En informant mener de har nok økonomiske ressurser til drift og investeringer. 

Fylkeskommunen finansierer mange av utviklingsprosjektene som foregår, mens kommunen 

godkjenner politisk. Havna tjener også en del penger på drift. 

En informant mener de er i rute i forhold til klimaendringer og har det med i de fleste 

diskusjoner. ”De siste par årene i alle fall, jeg har bare vært her et par år, og har opplevd det 

som et tema hele veien.” Informanten nevner at det har kommet nye retningslinjer for høyde 

på kaier i den nye kommuneplanen for Florelandet Brandsøy (vedtatt juni 2007). Innenfor 

avsnittet om samfunnssikkerhet er dette satt inn som et tiltak for tilpasning til forventet 

havstigning. De nye retningslinjene har økt den pålagte høyden på kaiene med ca 50 cm i 

forhold til tidligere planer. Informanten opplyser at spissen på nye fergebruer er økt for at de 

skal tåle høyere flo, noe som også ses som en tilpasning til havstigning. ”Havstigningen er 

det vi er mest opptatt av. Pluss sikring av farledene”. Farledene skal oppgraderes med mer 

merking. Det ligger midler inne i budsjettet til dette. Oppgraderingen skal gjøre det lettere 

for ferger og andre båter å navigere. Endringen kommer til dels på grunn av forventninger 

om mer ekstremvær, men også på grunn av at de skal kunne brukes av en ny type båter. 

Dette er et eksempel på et tiltak som delvis relateres til klimaendringer, men som i like stor 

grad er motivert ut i fra andre hensyn (nye båter).  

Det er bygd ny fergebro på Fugleskjærskaia (ikke nøyaktig tidfestet i intervjuet). Denne 

fergebroen er fleksibel, det vil si at den kan heves ved økt havnivå. Det er også bygd nye 

fergebroer andre steder i kommunen som ikke er fleksible. Informanten oppgir at den 

fleksible typen passer best i rolig farvann og at den derfor ikke er i bruk over alt. Denne 

fergebrotypen er utviklet av et lokalt firma.   



 71

En trussel informanten identifiserer knyttet til klimaendringer er for høy vannstand på grunn 

av havnivåstigning32. Informanten mener at hvis vannet skulle stige ”en meter eller to” må 

virkelig store tiltak settes inn. ”Da må vi jekke opp, bygge alt høyere, det vil koste masse, 

masse, masse, masse penger.” Informanten oppfatter allikevel dette som en situasjon som 

eventuelt vil oppstå langt inn i framtiden. ”Ikke i min tid”. Informanten oppfatter det som at 

en akselerering av nedsmeltingen av Grønland ville være dramatisk. ”Men vi vil nok kunne 

møte det, vi må jo kunne møte det. Fokuset er så stort på dette nå, så et forvarsel vil vi få”. 

Informantene mener klimaendringene i Arktis vil påvirke hele verdenssamfunnet. En positiv 

konsekvens mener han kan bli at det blir mer miljøvennlige båter, mindre klimagassutslipp. 

En informant oppfatter økning av ekstremvær som den største trusselen på kort sikt. ”På kort 

sikt vil flere stormer føre til en reduksjon av infrastruktur gjennom flere kanselleringer for 

rutebåtene.” Dette mener informanten kan påvirke bosetningen på øyene negativt. 

Sjøtransport er sårbar for stormer. Flora Hamn og Næring bygger ut nye kaier med nye 

fergebroer fire steder i kommunen. Dette er en strategi for å bidra til mer spredt bosetning. 

Informanten mener dette kan slå begge veier. Det henvises til en spøk på kaia om at folk 

flytter til fastlandet når flyttebilen kommer til på øyene på grunn av bedre kaianlegg. 

Flora Hamn og Næring har i følge informantene ikke særskilte tiltak for reduksjon av 

klimagassutslipp, men det har blitt diskutert i forhold til de nye byggene på kaia at de skal 

være energieffektive. Informanten mener det er god informasjon tilgjengelig om 

klimaendringene ”Forskerne sier jo at det går fortere og de må vi jo høre på. Og vi bør ha et 

føre-var prinsipp. Sette inn felles innsats, alle kan gjøre litt. Forskerne er jo klare, en 

kombinasjon av naturlige svingninger og menneskeskapte endringer. Det må legges inn i 

planprosessene.” 

Dataene fra informantene innefor kommunal administrasjon og planlegging og innen 

kommunal planlegging for transport i Flora viser at det eksisterer et fokus på klimaendringer 

og tilpasning til disse blant informantene. Bevissthet om behov for klimatilpasning er til 

stede i prosessene rundt kommunal planlegging og klimaendringene er en anerkjent faktor i 

                                                 

32 På Vestlandet og i Nord-Norge vil trolig deler av lavtliggende infrastruktur, som veier, broer og ferjeleier, 
være utsatt i forbindelse med en havnivåstigning, spesielt hvis denne sammenfaller med økt risiko og høyde av 
stormflo. De potensielle økonomiske kostnadene forbundet med å bygge om og flytte infrastruktur og andre 
konstruksjoner i disse regionene, kan bli betydelige (Aunan & Romstad, 2008).  
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planleggingsarbeidet. Informantene uttykker allikevel usikkerhet knyttet til hva man skal 

tilpasse seg til, hvilke tiltak som er best egnet, hvilke tiltak man har råd til og hvordan 

nasjonale myndigheter vil opptre framover. Enkelte av uttalelsene kan tolkes i lys av et 

narrativ om fleksibilitet, endringsvilje og motstandskraft som informantene mener er en 

viktig historisk faktor også i forståelsen av dagens Flora. Informantene peker på tekniske 

utfordringer som må møtes på kort og lang sikt og institusjonelle og finansielle barrierer for 

hvordan disse kan møtes på det informantene oppfatter er en god måte. Gjennom at Flora 

framholdes som en foregangskommune i norsk sammenheng formidler informantene en 

opplevelse av selvsikkerhet og tro på egen klimatilpasningskapasitet, det uttykkes allikevel 

også usikkerhet i forhold til hvordan klimaendringene vil manifestere seg lokalt og et 

generelt ønske om kunnskap om globale og lokale klimaendringer.
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Kapittel 5: Havbruksnæringen i Flora 

Introduksjon 

Dagens situasjon i havbruksnæringen33 i Flora er preget av at bransjen har stabilt god vekst 

og har etablert seg som en viktig næringsvei i kommunen. Det har vært drevet kommersiell 

oppdrett i kommunen siden begynnelsen av 1970-tallet, og næringen skjøt fart på midten av 

1980-tallet. Antallet sysselsatte i næringen er ikke veldig høyt, og synkende34, men 

næringen har vært et viktig tilskudd til utvikling av lokalt baserte arbeidsplasser og gitt 

grunnlag for optimisme og tro på vekst. En informant uttrykker stolthet på de

”Oppdrettsnæringen produserer 600 000 tonn med kjøtt per år i Norge, mot 200 000 tonn i 

landbruket”. Flere av informantene i denne studien uttrykker at investeringsviljen i bransjen 

er stor, og at de møter velvilje fra lokale myndigheter som er opptatt av å legge til rette for 

fortsatt vekst og utvikling. Oppdrettsnæringen har et stort omfang i Flora med slakteri, 

røykeri, fiskefórfabrikk, settefiskproduksjon og oppdrett av matfisk av både torsk og laks

nne måten: 

                                                

35. 

Flora kommune rommer dermed et havbruksmiljø som er av de breiest sammensatte i landet 

og som hevdes å være i stadig utvikling. Flere av informantene framhever gründervilje og 

fleksibilitet som kjennetegn ved oppdrettsnæringen i Flora. Slakteriet som drives av lokale 

krefter fremheves av flere som et eksempel på offensive holdninger og vilje til å skape lokal 

vekst.   

 

33 Betegnelsene oppdrett, havbruk og akvakultur brukes i noen grad om hverandre i denne oppgaven. Dette er 
fordi jeg ikke har funnet noen god definisjon på hva som skiller dem, og fordi informantene i studien heller 
ikke er konsekvente på dette.   

34På landsbasis var 4870 personer sysselsatt i oppdrettsnæringen i 1995 (som var et toppår), mot 3990 i 2006. 
Reduksjonen har skjedd gradvis i denne perioden. 
(http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_FR.asp?Productid=10.05&PXSid=0&nvl=true&PLanguage=0
&tilside=selecttable/MenuSelP.asp&SubjectCode=10) 

35 I tillegg til virksomheter innen videreforedling av fisk, utvikling av datasystemer og andre støttefunksjoner 
for havbruksnæringa, spesialkompetanse på regnskap, straffetoll o.l, og brønnbåtrederi. Disse er ikke en del av 
denne studien, men omfanget av og diversiteten i havbruksnæringa i Flora er en viktig del av konteksten 
studien er utført i. Denne studien omfatter informanter som jobber på og/eller eier oppdrettsanlegg (yngel, 
sette- og matfisk), en informant fra Slakteriet og en fra Fôrfabrikken i Flora. 
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Framgangen i oppdrettsnæringen i Flora skjer parallelt med økning i produksjonen av både 

laks og torsk på landsbasis i Norge i 200636. Informantene i denne studien uttrykker 

gjennomgående tro på fortsatt vekst i bransjen, målt i WFE37 og økonomisk omsetning, om 

ikke i antall arbeidsplasser siden det fortsatt pågår effektivisering av produksjonsmåtene.  

Et problem for bransjen er rømming av fisk fra oppdrettsanleggene, noe som gjør at 

nasjonale myndigheter stiller stadig strengere krav til styrken og sikkerheten på anleggene. 

Informanter uttaler at mer ekstremvær vil øke kravene til alle konstruksjoner i sjøen siden 

havarier av oppdrettsanlegg ofte skjer i forbindelse med kraftige uvær, spesielt om høsten og 

vinteren.  At oppdrettsfisk rømmer fra anleggene blir sett på som et miljøproblem fordi de 

kan overføre sykdommer til villfisk, og også fordi kryssing av villfisk og oppdrettsfisk ses 

på som genetisk forurensing av villfiskstammene38 som kan svekke bestandens 

overlevelsesevne i kritiske perioder39. I tillegg er rømming av fisk som følge av at anlegg 

havarerer en økonomisk belastning. Det har vært nedgang i problemet de to siste årene, men 

rømming fra oppdrettsanlegg er fortsatt et hovedfokus fra de nasjonale myndighetenes 

side40.  

Sykdom på fisken i anleggene er et annet problem for oppdrettsbransjen. Tidligere, fram til 

midten av nittitallet, var antibiotika det viktigste våpenet mot fiskesykdommer, noe som var 

problematisk i forhold til fiske- og folkehelse på grunn av utvikling av antibiotikaresistens. 

”På 1980-tallet var det høyt forbruk av antibiotika, man hadde ikke kommet i gang med 

vaksiner. Fra 1985 til 1995 ble antibiotikamengden redusert dramatisk på grunn av 5 til 7 

vaksiner som fiskene får også i dag”. Dette problemet er altså delvis løst gjennom at fisken 

                                                 

36 Dahl m. fl. (2007) 

37 WFE (whole fish equivalent) er en standard vektbenevnelse for rund bløgget vekt av slaktet fisk (Dahl m. fl. 
2007). 

38 Rømming er den største miljøutfordringen oppdrettsnæringen står overfor. Utfordringene er knyttet til 
genetikk, økologi og spredning av sykdommer. Rømming gir næringen svekket omdømme og medfører til dels 
store økonomiske tap (http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/tema/Akvakultur/Romming.html?id=446992). 
39 Lorentzen m. fl (2007) 

40 Rømmingstallene for 2007 viste at det rømte 404.000 laks og regnbueørret mot over det doble året før 
(935.000). Også for marin fisk var det vesentlig nedgang fra 290.000 i 2006 til 69.000 i 2007. Tallene for 1. 
kvartal 2008, viser en ytterligere nedgang sammenliknet med samme periode i 2007. Dette viser at det arbeides 
godt på bred front og at næringen er på rett vei, men det er imidlertid enda et stykke ned til den felles 
målsettingen om rømmingstall på et absolutt minimum. (Fra pressemelding fra Fiskeri- og Kystdepartementet 
publisert 24.4.2008, Nr.: 25/2008) 
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nå vaksineres mot en rekke av de sykdommene som tidligere rammet bransjen41, men 

problemet er stadig aktuelt. Det er ikke alle fiskesykdommer det finnes vaksiner mot, 

vaksinene er i mange tilfeller dyre og fiskene kan bli syke før vaksinene får effekt42. En 

informant uttrykker bekymring for det han oppfatter som en spredning av fiskesykdommer 

de senere årene ”På vestlandet er det en del sykdomsproblemer. PD-viruset43 har spredt seg 

fra Hordaland de siste årene”. Sykdom er et problem for næringen både gjennom at 

produksjonen går ned og ved at fokus på sykdom i oppdrettsanlegg kan svekke verdien av 

det som produseres der. Oppdrettsnæringen er avhengig av et godt rykte, at forbrukerne og 

myndighetene er positive til produktet og oppfatter det som trygt å produsere og sunt å spise. 

Et fokus på sykdom, som også et fokus på sykdomsbekjempelse kan gi, vil kunne være en 

faktor som gjør bransjen sårbar. Nyere forskning framholder at spredningsmønsteret for 

lakselus og andre sykdomsframkallende organismer kan bli endret, dels som følge av økt 

ferskvannsavrenning, dels på grunn av økt vanntemperatur. Enkelte sykdommer kan også bli 

mer vanlige44, for eksempel francisellose hos torsk og vibriose hos flere fiskearter.” 

Snøen som ikke falt på Østlandet 

Blant informantene er det ambivalens i forhold til det fokuset som har vært på 

klimaendringer det siste året. En informant uttrykker seg på denne måten: ”Fokuset har økt, 

jeg blir jo litt bekymret for at breene smelter. Men det kan lett bli opphausa stemning, sånn 

som hysteriet rundt strømpriser. Aktører kan ha interesse av å snakke opp prisen på energi 

                                                 

41 Utbruddene av furunkulose og kaldtvannsvibriose skapte store problemer for femten år siden, men 
sykdommene er i dag under kontroll (Havforskningsnytt Nr. 8 – 2003, 
http://www.imr.no/__data/page/4997/Nr.8_Fiskehelse.pdf). 

42 Det er ikke likegyldig hva temperaturen er når man vaksinerer fisk. Forsøk ved Havforskningsinstituttet har 
vist at vaksinasjon av laks ved for høye temperaturer kan gi høyere grad av uønskede bivirkninger. Skadene 
(eks. sammenvokste ryggvirvler) påvirkes av temperaturen, og vaksinasjon ved høyere temperatur vil gi flere 
skader (Lorentzen m. fl 2007). 

43 Pankreassykdom eller pancreas disease (PD) opptrer hos atlantisk laks og regnbueørret i oppdrett og er 
forårsaket av et virus kalt PD-virus eller Salmonid alphavirus (SAV). (Veterinærinstituttet, www.vetinst.no, 
26.04.2008)  

44 Høyere temperatur vil ofte medføre redusert motstandsdyktighet mot sykdom. De fleste utbrudd av kjente 
sykdommer som furunkulose og vibriose har tradisjonelt kommet i sommermånedene og tidlig på høsten. 
Stress kan øke sannsynligheten for sykdomsutbrudd, og det er typisk at utbrudd skjer i forbindelse med brå 
økning av vanntemperaturen (Lorentzen m. fl 2007). 

http://www.vetinst.no/
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eller andre ting. Det finnes en del folk i dag som tjener penger på katastrofer og scenarier. 

Men det er jo bra med fokus selvfølgelig.” 

En annen informant oppfatter derimot behovet for tilpasning til klimaendringer som gammelt 

nytt. Han uttrykker at han har sett behovet for dette komme siden midten av nittitallet og har 

vært overrasket over hvor lite det har vært diskutert både av politikere og innen bransjen. 

Det at det har vært lite diskutert innen bransjen mener han kan henge sammen med at folk 

finner praktiske løsninger lokalt og oppfatter problemene som håndterbare. Han uttaler at: 

”snøen måtte forsvinne på Østlandet for at noen skulle begynne å snakke om tilpasning til 

klimaendringer”. En tredje informant uttrykker noe av det samme: ”Har egentlig tenkt på det 

i mange år (klimaendringene og hvilke konsekvenser de kan få lokalt). Vi begynte allerede 

på 90-tallet. Vi hadde en episode med ekstremvær i 1990 (orkan), men så kom det en rolig 

periode der vi tenkte det var naturlige svingninger, men nå er det vel slått fast og ingen som 

tør å tvile på at det er menneskeskapt”. ”Orkanen Narve var ekstremt sterk, kom fra ny 

vindretning. Sjøvann spratt opp på anlegget, frøs til og hele anlegget brøt sammen. Førte til 

sterkere dimensjoner på anlegg, det er dyrt. Og vi føler det som at det bli tøffere 

arbeidsforhold.” 

I tillegg til episodene med ekstremvær er det det enkelte informanter oppfatter som større 

variasjoner i ulike forhold knyttet til vær som trekkes fram som eksempler på opplevde 

klimaendringer45. Et eksempel er en uttalelse som: ”Vi opplever svingninger i 

havtemperaturene, det har vært lavere overflatetemperatur i år, mens den var høy i fjor.” 

Informanten hadde ikke noen systematisk informasjon på dette fenomenet, men en sterk 

oppfatning om at det forholdt seg slik ut i fra den opplevde virkeligheten på anlegget han 

jobber på. En annen informant nevner også økning i temperaturen i overflatevannet som et 

mulig problem for framtiden. Forberedelser til tilpasning til en slik situasjon er allerede gjort 

av andre grunner enn planlegging for klimaendringer: ”Blir det varmere i de øverste lagene 

må vi ha dypere merder46. Har begynt med dypere merder, men det er ikke for oksygen eller 

kaldere vann, men på grunn av at de enkelte enhetene har blitt større.” Økning i størrelsen på 

                                                 

45 Et stabilt sjømiljø kjennetegnes av gjentagende, svært like sesongsvingninger fra år til år. Global 
oppvarming vil endre gjennomsnittstemperaturen, og sannsynligvis også øke variasjonen i miljøet. Økt 
variasjon er negativt både for vekst og velferd hos fisk i oppdrett (Lorentzen m. fl 2007). 

46 Siden 1980-tallet har størrelsen på merdene økt fra 500-1 000 kubikkmeter til en snittstørrelse i dag på 
15 000- 20 000 kubikkmeter (Dahl m. fl. 2007). 
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enkeltanlegg og merder har kommet som en følge av generell vekst i næringen, bedre 

overvåkingssystemer for fisk i merder og bedre kontroll på sykdomsutviklingen. En annen 

informant uttrykker at: ”Oppdretterne kan gjøre mye for å tilpasse seg. Varmere sommere 

kan møtes gjennom dypere nøter. Nøtene her på anlegget har gått fra 10 til 18 meter de siste 

tjue årene. Da kan fisken stille seg der den liker seg best. Laks og regnbueørret liker ikke 

varmt vann.” Informanten anser altså de dypere anleggene som en del av en 

klimatilpasningsprosess, men forteller også om en generell vekst på anlegget. Dette viser at 

analyser av klimatilpasningsprosesser inneholder faktorer som kan ses på som 

klimatilpasning, men som også er en direkte konsekvens av andre prosesser (i dette tilfellet 

ekspansjon av anleggene).  

I forhold til hvordan de forventede klimaendringene vil kunne påvirke bransjen er 

oppfatningen blant informantene svært ulik. En informant uttrykker at: ”Realiteten er at jeg 

er 55 år og tror ikke det rekker å skje så mye på ti år. Tror ikke fisken blir borte før meg. 

Men tenker på barnebarna, vet jo ikke om de kommer til å drive med havbruk.” En 

informant uttrykker at: ”det vil bli forskjeller, mer vær og regn og vind vil ramme mange. 

Styrken på selve anleggene har fortsatt en del å gå på. Det har vært mye fokus på kraftigere 

anlegg for å få ned rømningsprosenten, verna fjorder, næringa har flyttet ut mot havet. Men 

også på grunn av forventninger om mer ekstremvær, selv om det er ulike oppfatninger om 

det”. Han anerkjenner at det er ulike oppfatninger, men ser i hovedsak på klimaendringer 

som noe som kommer. Verning av fjorder var et tema flere av informantene var opptatt av, 

og som de så på som uavhengig av klimaendringer, men som noe som kunne gjøre næringen 

generelt mer sårbar og mindre lønnsom. Enkelte var bekymret for at fjorder i nærheten av 

deres anlegg skulle bli vernet og gjøre driften vanskeligere. En informant referer til at 

verning av fjorder og opprettelse av nasjonale lakseelver i noen tilfeller har presset 

oppdrettsanleggene ut av fjordarmene i de fjordene det gjelder, noe han mener kan være en 

fordel i møte med økte havtemperaturer, men en mulig ulempe i møte med mer ekstremvær. 

Informanten fra slakteriet er ikke bekymret på kort sikt, verken for tilgang på råvarer eller i 

forhold til transporten ut igjen til markedene. ”Våre råvarer er fisk som vi henter fra 

Nordland til Rogaland, tror ikke at det kommer til å skje noe så dramatisk at vi ikke får tak i 

det. Emballasje, tror det går fint også. Alt herfra går til eksport, ferskt og frossent, 10 til 15 

trailere per dag. Vi er avhengige av veier de kan kjøre på, men har ikke hatt problemer med å 

få fram varene foreløpig. Må bruke sjøveien hvis vi ikke får ut fisken på veiene. Vi jobber 



 79

med en alternativ løsning for å spare veinettet”. Han forteller videre at bedriften har planer 

for å få mer av transporten av varer over på båt og kjøre dem til de store havnene i Europa. 

Dette er en del av en strategi for å få større fleksibilitet i forhold til værforhold og for å få 

ned kostnadene ved transporten. En informant håper klimaendringene ikke vil påvirke i 

”nevneverdig grad” og henviser til at næringen har tatt alle utfordringer til nå og klart å 

skape økonomisk vekst. Han uttaler allikevel at han frykter dårligere vær. Han mener at hans 

virksomhet har utsatte lokaliteter i forhold til ekstremvær og følger av dette som ødeleggelse 

av anlegg og rømming av fisk. På spørsmål om hvor mye som kan endres før han forlater 

bransjen svarer en av informantene ”Det skal mye til, veldig mye. Det kan hende en må gå 

over til andre arter, hvis det skulle bli ekstremt. Tror ikke det blir så ille.”  

Ned i dypet, ut mot havet. 

Kommersiell oppdrett av torsk er et relativt nytt fenomen og økningen i produksjonen av 

oppdrettet torsk har vært stor fra 200347. I Flora er det etablert torskeoppdrettsanlegg som 

produserer både settefisk og matfisk. En informant mener allikevel at ”Torskeoppdrett i 

Flora ligger i en randsone. Mange hevder Rogaland allerede er for varmt for torskeoppdrett. 

Oppdrettere nord for Stadt kan ha en fordel, men helt nord i Norge er det heller ikke gunstige 

forhold.” Informanten henviser her til sjøtemperaturene utenfor henholdsvis Rogaland og 

Flora og de mer generelle forholdene for oppdrett utenfor kysten av Nord-Norge. 

Informanten opplever at torskeoppdretten i Flora er mer sårbare enn lakseoppdretten fordi 

lakseoppdretterne var tidligere ute og fikk de beste lokalitetene ytterst i fjordene. Han mener 

at dette også gjelder generelt for resten av Norge. Anleggene for torskeoppdrett ligger 

dermed i større grad inne i fjordene, som i stor grad er dype, men som allikevel har dårligere 

gjennomstrømming enn lokalitetene lenger ute noe som gir dårligere utskifting av sjøvannet 

i merdene. En informant opplyser at de på settefiskanlegget for torsk har opplevd høy 

dødelighet de to siste årene. Informanten knytter dette til økning i havtemperaturen og 

dermed større bakterievekst i vannet som hentes fra sjøen og opp i settefiskanlegget. En 

annen informant fra samme bedrift opplyser at bedriften nylig har oppgradert 

vannbehandlingssystemet og at dette foreløpig har løst problemene de har hatt med økt 

                                                 

47 Dahl m. fl. (2007) 
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bakterievekst de siste årene. Informanten oppfatter ikke det nye vannbehandlingssystemet 

som en respons på opplevde eller forventede klimaendringer, men som en nødvendighet for 

å oppfylle de økonomiske målsettingene bedriften har satt seg. Informanten henviser derimot 

til konkrete planer om å få lokaliteter lenger ute i fjordarmene, der det er bedre vannkvalitet 

og kaldere vann som en forberedelse til forventede klimaendringer.  

Innenfor fôrproduksjonen henvises det også til endrete rutiner de senere årene: ”Vi har 

endret rutinene for inntak av råvarer. Fra åpen til lukka båt. Kran på land som losser båten. 

Dette fungerer bedre i dårlig vær. Vi bygger om kaia (på fabrikkområdet) for å møte dette 

nye systemet (skinner, sterkere kai). Problemene med å bruke åpen båt har vært der før også, 

men det blir jo ikke akkurat noe mindre.” Informanten fra fiskefôrprodusenten framholder 

sin virksomhet som et foregangsfirma og viser til at de har utviklet nye metoder blant annet i 

forhold til levering av fôr på oppdrettsanleggene. De har gått over fra ”storsekk” til ”bulk” 

når fôret skal lastes og losses. En storsekk er engangs, mens bulk vil si en silo som står på 

land herfra blir fôret ved hjelp av lufttrykk blåst gjennom et rør om bord i lastebåt før det blir 

blåst av igjen til siloer på anleggene. Dette er en lukket prosess hele veien noe som gjør den 

mindre værpåvirkelig enn da prosessen ble gjennomført ved hjelp av storsekk. Ved bruk av 

storsekk måtte sideporten i båten åpnes noe som førte vann inn i lastebåten når det var dårlig 

vær. Tiltaket er altså først og fremst et teknisk framskritt som gjør prosessen med å få fôret 

ut enklere, men hensynet til værharde forhold, som informanten ser for seg blir verre i 

framtiden, har vært et av flere hensyn som har blitt tatt i utviklingsprosessen.  

Forbundethet/internasjonalisering 

Markedsforholdene er, som i alle kommersielle foretak, avgjørende for lønnsomheten i 

oppdrettsbransjen. Næringen møter utfordringer i forhold til å få solgt varene som tollmurer 

og andre restriksjoner, boikott og politisk spill som kan ramme næringen. En av 

informantene trekker fram Russlands generelle importforbud overfor norsk laks i 2006 som 

eksempel på et slikt politisk spill. Oppdretterne er sensitive for svingninger i markedet, som 

strekker seg over store geografiske områder. En informant uttrykker at forholdet til EU er 

bedret de siste årene og at dette gir mulighet for økt eksport dit. ”Chile produserer like mye 

fisk som Norge, 2-4 kr billigere, men de har dyr transport til Europa. Til USA har vi ikke toll 

på filèt, men på sløyd fisk har vi det (25 %)”.  
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Oppdrettsbransjen i Flora er differensiert på den måten at den inneholder ulike eierforhold. 

”Sogn og Fjordane har mange familieeide oppdrettsselskap fortsatt. Dette er litt spesielt i 

landssammenheng.” Informanten framholder dette som en styrke for lokalsamfunnet. 

Integrasjon i større selskaper kan være med på å øke de lokale aktørenes resilience ved å 

gjøre selskapene mer robuste i møtet med det internasjonale markedet, men det kan også 

gjøre det vanskeligere med raske tilbakemeldinger og gi mindre rom for å utnytte lokal 

kunnskap. Integrasjon av mer lokalt baserte firmaer, som informantene i denne studien er en 

del av, i internasjonale markeder gir både økt resilience og økt sårbarhet. Resilience kan 

undergraves av ustabilitet i markedssystemer og i biofysiske systemer.  

Et utviklingstrekk i akvakulturindustrien på verdensbasis er globalisering av kjeden 

produksjon -distribusjon -konsum. Forlengelsen av denne kjeden refererer ikke bare til at de 

geografiske avstandene mellom råstoffleverandører, produsenter og forbrukere, men også til 

økningen i antall aktører og gjennom dette den totale kompleksiteten i systemet av 

produksjon og konsum (Deutsch et al. 2007). Et eksempel på sammenvevingen på 

verdensmarkedet er at fiskefôrfabrikken i Flora48 kjøper råstoff til fôret på det globale 

markedet, i stor grad fra land i Latin-Amerika49. En informant påpeker at bransjen prøver å 

gjøre seg mer uavhengig av prisene på råstoff til fiskemel og svingninger på det 

internasjonale markedet ”Jobber med at foret ikke skal være så avhengige av ett råstoff 

(fiskemel). Mer handlefrihet i forhold til hvilke proteiner en bruker. Alternativer er soya og 

andre vegetabilske produkter50.” Akvakultur er en globalisert handelsavhengig industri. 

Produksjon av fiskefòr er for en stor del, men minkende i følge informanter i denne 

undersøkelsen, avhengig av fiskemel som råstoff. Råstoffet for fiskemel er ulike fiskearter 

som i stadig økende grad fiskes i marine økosystemer over hele verden (Deutsch et al. 2007).  

                                                 

48 Som er en del av et internasjonalt selskap, EWOS 

49 Fra oppstarten var norsk oppdrettsbransje og forproduksjon avhengig av fisk fra nordlige breddegrader, men per 2000 har 
områder rundt Chile og Peru i Sør-Amerika kommet inn som et supplement i tillegg til den regionale komponenten og 
markedet for fiskemel er i dag verdensomspennende (Deutsch et al. 2007). 
50 Dahl m. fl  (2007 ) peker i tillegg på mangelen på marint fett i tillegg til marine proteiner som en begrensende faktor for 
oppdrettsnæringen. I følge den publikasjonen stiger prisene på verdensmarkedet. Det hevdes videre at oppdrettsfiskens 
proteinbehov kan dekkes gjennom økt bruk av vegetabilske proteiner, uten at det vil påvirke produktkvaliteten. Men i dag 
finnes det ingen andre kilder til langkjedet umettet fett enn de marine kildene. De konkluderer med at jakten på disse 
kildene må intensiveres. Denne problemstillingen kom ikke opp fra informantene i denne studien.  
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Avhengigheten av råstoff til fiskefòr kan gjøre oppdrett lokalt mer sårbar for konsekvenser 

av klimaendringer andre steder i verden. Eksempler på dette er endringer som svekker 

bestander av villfisk som brukes som råstoff, eller sosiale og klimatiske forhold som gjør 

fisket vanskeligere. En informant kommenterer dette ved å si at: ”Til nå har vi brukt 

fiskemel som fôr, stillehavsorkaner kan påvirke fisket i Sør-Amerika og gi oss dyrere fôr. 

Svingninger i fiskeriene kan påvirke vår bransje både negativt og positivt.” Det var allikevel 

flere av oppdretterne i undersøkelsen som på direkte spørsmål om de oppfattet seg som 

sårbare overfor klimaendringer andre steder i verden, svarte nei. En begrunnelse for dette var 

overbevisning om at bransjen ville finne et alternativ hvis tilgangen på råstoff ble så dårlig at 

høye priser skapte alvorlige økonomiske problemer. En informant uttrykker allikevel at ”Vi 

er bekymret for at fòr blir laget av fiskemel. Bestandene som er råstoff til dette er redusert. 

Tilsetter vegetabilsk olje. Fòrartene er man allerede bekymret for at blir påvirket av 

klimaendringene”. 

NIVA (2001) peker på det å skaffe til veie råstoff for nok fôr av tilfredsstillende kvalitet og 

pris som den kanskje største utfordringen en ekspanderende havbruksnæring står overfor på 

landsbasis. Rapporten påpeker at Norge konkurrerer på et verdensmarked med sterkt økende 

etterspørsel, og uttrykker at både innenfor næringen selv, i forvaltningen og i FoU-miljøene, 

synes tilgangen på fòrråstoff å være et undervurdert område som bør komme høyt på 

dagsordenen, for ikke å bli den faktoren som setter en stopper for havbruksvisjonene i 

framtiden. Globalisering av informasjonsteknologi, transportsystemer og 

handelsliberaliseringsreformer, har på verdensbasis gjort det mulig å skifte raskt mellom 

marine områder for å hente råstoff til fiskemel innenfor økonomisk sammenvevde 

produksjonssystemer (Berkes et al. 2006). En slik ekspansjon av tilgangen på marine 

økosystemer og utvidelse av produksjonskjeden fra lokal (regional) til global kan 

underminere industriens insentiver til å respondere på endringer i økosystemenes evne til å 

forsyne industrien med råstoff. Rent geografiske avstander og manglende informasjon 

mellom leddene i den økonomiske kjeden gir mangel på tilbakemelding på hvordan de 

økonomiske aktivitetene påvirker de marine økosystemene (Deutsch et al. 2007). Å 

respondere på miljømessige tilbakemeldinger er viktig innenfor en forståelse av resilience i 

sosialøkologiske systemer. Walker og Salt (2006) definerer raske tilbakemeldinger mellom 

ulike ledd i et sosialøkologisk system som et viktig grunnlag for å oppdage terskler før en 

krysser dem og som en styrke for graden av resilience i systemet. Manglende 
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tilbakemeldinger kan forhindre endringer i systemet som kan sette det i stand til å unngå å 

undergrave de marine ressursene industrien er avhengige av.  

Lokalitetene for oppdrett i Flora, unike og verdifulle steder 

En bekymring som uttrykkes knyttet til økning av tilfeller av ekstremvær, og generelt mer 

vind, handler om muligheten til å opprettholde oppdrettsbransjen slik den er i Flora i dag, 

med stor andel mindre anlegg med relativ nærhet til boligene for de som jobber der. Et 

eksempel på en uttalelse om dette er: ”Jeg frykter at dagliglivet blir surere. Næringa må 

drives av folk ute, dette krever spredt bosetning og at folk orker å være ute under de forholda 

som til en hver tid er”. Informanten legger til etter oppfølgingsspørsmål ”i kort perspektiv er 

vi ikke det (bekymret). Men opptatt av at det kan drives oppdrett på anlegget framover.” 

Bekymringen om interessen for å arbeide i oppdrettsbransjen og hvorvidt det vil være mulig 

å bo og drive oppdrett på de lokalitetene det skjer i dag, kan analyseres innenfor en 

forståelse av hva som er eller kan bli kulturelle konsekvenser av klimaendringer. 

Klimaendringer kan utgjøre en risiko for en rekke fenomener som enkeltpersoner eller 

grupper setter pris på, som de tillegger en verdi. Disse fenomenene kan for eksempel være 

egenskaper ved økosystemer, arter, økonomiske sektorer, landskap, hjem og helse. Der det 

identifiseres risiko finnes det verdier, uten at et fenomen blir tillagt en verdi, av noen, vil 

heller ikke noen opplevelse av risiko, eller opplevd sårbarhet, være tilstede. Lokaliserte 

materielle og symbolske verdier blir ofte undervurdert i standard strategiske og økonomiske 

analyser i politikk og vitenskap (Adger et al. 2007). Risikoen de forventede klimaendringene 

kan utgjøre for kvaliteten på lokaliteter for oppdrett51, er en inngang til forståelse av 

klimasårbarhet i oppdrettsbransjen i Flora.  

Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) utarbeidet i 2001 en rapport (Kystsoneanalyse for 

Flora Kommune) på oppdrag fra Flora kommune som et ledd i tilretteleggingsarbeidet for 

økt havbruksproduksjon. Arbeidet med den rapporten ble ledet av en styringsgruppe 

oppnevnt av Flora formannskap, som besto av personer med forankring i den lokale 

oppdrettsbransjen og den kommunale administrasjonen. Enkelte av disse har også deltatt 

                                                 

51 Oppdrettslokalitet: område som er godkjent for oppdrettsanlegg. Lokaliteten er begrenset til anleggets 
umiddelbare nærhet (Norsk standard for miljøovervåking av matfiskanlegg (NS 9410)) 
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som informanter i denne studien. Rapporten blei anbefalt meg å lese av flere av 

informantene i undersøkelsen. I denne rapporten listes det opp generelle kriterier for valg av 

oppdrettslokaliteter52. 

 

 

Kriterium  Kritiske verdier 

Terskeldyp  minimum 20 m 

Bølgehøyde  maksimalt 3 m 

Strømhastighet  minimum 5 cm sek. 

Dybde under anlegg  minimum 20 m 

Isgang  Ingen 

Underkjølt vann  Ingen 

Predatorer  Ingen 

Forurensningskilder  Ingen 

Tabell 1 - Kilde: (NIVA 2001) 

Betegnelsen ”ingen” viser her til at det ikke finnes noen eksakt kritisk verdi for hvilken grad 

av disse fenomenene som kan godtas, men det er alle fenomener som det er ønskelig at 

forekommer i minst mulig grad og helst ikke i det hele tatt. I tillegg stiller ulike arter ulike 

krav til blant annet temperatur, bølgehøyde, strømhastighet og saltholdighet i vannet. 

Rapporten setter opp en tabell der kravene til lokaliteter for oppdrett av ulike arter fra 

                                                 

52”Kommunedelplanens arealdel er det viktigste virkemiddel for å regulere arealbruken i kystområdene, 
tilrettelegge egnete områder for havbruk og forebygge bruks- og interessekonflikter. Generelt gjelder et 
veiledende krav om avstand på minst 2 km mellom enkeltanlegg. Systemet med brakklegging medfører at hver 
konsesjon bør disponere 2-3 lokaliteter, og medfører at en betydelig del av det arealsom disponeres for 
havbruk ligger brakk til enhver tid” (NIVA 2001 s 25 ). 
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sjøsetting53 og fram til slakting/høsting listes opp ut i fra de miljøkravene en i dag (2001) 

kjenner til.  

Kriterium  Laksefisk Kveite Torsk Flekksteinbit Blåskjell 

Temperatur 0-20oC 0-17oC 0-18oC 0-10oC 0-18oC 

Bølgehøyde 3 m 1 m 2-3 m 1 m 1-2 m 

Strøm > 5 cm/sek 5 cm/sek 5-10 cm/sek 5 cm/sek 5 cm/sek 

Saltholdighet 10-34 ppm 15-34 ppm 20-35 ppm 15-34 ppm 20-34 ppm 

Tabell 2 - Kilde: (NIVA 2001) 

Tabellen er gjengitt i sin helhet, selv om informantene i denne studien ikke driver oppdrett 

på kveite, flekksteinbit eller blåskjell. Oppdrett av kveite blei nevnt av en informant som en 

mulighet for framtiden, men informanten var tvilende til det økonomiske potensialet for 

kveiteoppdrett både i Flora og generelt.   

Rapporten foreslår i alt 71 konkrete lokaliteter og områder i Flora for ulike typer av sjøbasert 

oppdrett. Avstand mellom anlegg, type anlegg, topografi og strømforhold, forhold til annen 

oppdrettsrelatert virksomhet som f.eks. slakteri og anlegg for avfallshåndtering, avstand til 

lakseførende vassdrag, størrelse på villfiskpopulasjon og vandreruter er faktorer i den 

veterinærmedisinske vurderingen54 av en lokalitet eller område for oppdrett. Resipienten 

betegner vannforekomsten som mottar tilførsler og anleggets bæreevne betegner største 

produksjon av oppdrettsfisk på en gitt lokalitet eller i en resipient som er mulig samtidig som 

miljøpåvirkningen holder seg innenfor fastsatte grenseverdier. Begrepet resipient betegner 

det miljøet lokaliteten inngår i og som blir direkte påvirket av den aktiviteten som foregår på 

oppdrettslokaliteten. I mindre fjordsystemer vil resipienten være naturlig topografisk 

avgrenset og omfatte hele fjorden. I større fjorder og i skjærgårdsområder er avgrensningen 

                                                 

53 Rogn- og yngelstadiet av laks og regnbueaure tilbringes i ferskvannsanlegg. Produksjon av sjøferdig fsik 
finner hovedsakelig sted i landbaserte kar-anlegg. Laks settes ut som smolt, som er betegnelsen på laks som er 
tilpasset sjøvann. Oppdrett av dette finnes også i Flora, men informanter herfra inngår ikke i denne studien.  

54 ”Ved etablering og drift av oppdrettsanlegg stiller oppdrettslovens § 5 bl.a. krav om at anlegget ikke må volde fare for 
utbredelse av sykdom på fisk eller skalldyr. Ved behandling av konsesjonssøknader skal fylkesveterinæren, som forvalter 
av fiskesykdomsloven, vurdere og godkjenne søknaden ut fra veterinærmedisinske aspekter. Distriktsveterinæren er det 
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ofte mer uklar, men normalt vil resipienten betraktes som det området som potensielt kan 

påvirkes av utslipp.  

Tilgang på egnet sjøareal er en kritisk faktor for ekspansjonen innen havbruk (NIVA 2001). 

Havbruksanlegg båndlegger et betydelig areal både i fysisk, juridisk og forvaltningsmessig 

forstand. Den fysiske båndleggingen omfatter selve anleggskonstruksjonen i form av merder 

og andre tekniske installasjoner, gangbruer og brygger, samt forankringer og festanordninger 

i land og/eller på sjøbunnen. Den juridiske båndleggingen omfatter lovfestede forbudssoner 

omkring anleggene på 20 m i forhold til ferdsel og 100 m i forhold til fiske (NIVA 2001). 

Rapporten viser at lokaliteter for oppdrett er en begrenset ressurs, og funn i denne 

undersøkelsen viser at enkelte informanter oppfatter at disse vil bli utsatt for større press ved 

at det kan bli knyttet større utfordringer til drift på disse som følge av klimaendringer på sikt.  

Informantene knytter lokalitetene og resipientene for oppdrett ikke bare til de økologiske, 

juridiske og tekniske forholdene som må ligge til rette for at en lokalitet skal kunne tas i 

bruk, men også til nærhet til hjemmet til eierne og de ansatte og historiske bånd til stedet. I 

den sammenhengen gir det mening å se på stedet eller lokaliteten, som bærer av emosjonelle, 

symbolske og i en vid forståelse iboende verdier ved naturmiljøet. Ulike tilnærminger til 

analyser av lokalitetenes betydning vil være avgjørende for hvordan en oppfatter 

tilpasningskapasiteten til de som er knyttet til stedene/bransjen, deres opplevde sårbarhet og 

hva som er og vil kunne være barrierer og grenser for klimatilpasning.  

Mulig og ønskelig klimatilpasning 

Som en videreføring av problematikken med temperaturøkning i havet fokuserer en av 

informantene på det at når temperaturen går opp går oksygennivået ned55. Han uttrykker det 

som at han har blitt ”mer obs på sjøtemperaturene. Laks kan tåle ganske varmt vann, men det 

kan bli problemer med for lite oksygen, vi har blitt mer bevisste på dette de siste årene. 

Tidligere tenkte vi at det var nok oksygen i sjøen uansett. Må nok etter hvert tilpasse toppene 

                                                                                                                                                       

lokale, statlige forvaltningsledd som skal bistå kommunen i planarbeidet. Fylkesveterinæren vil være statlig, regional 
fagmyndighet i planprosessen etter Plan- og Bygningsloven (PBL), med innsigelsesadgang” (NIVA 2001 s. 47 ). 

55 Høyere temperatur i vannet fører til at oksygenkonsentrasjonen i vannet går ned. Dette kan stresse fisken. 
Stress er ikke dødelig isolert sett, men gjør fisken mer sårbar for sykdomsutbrudd (Lorentzen m. fl 2007). 
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på mengde biomasse ut i fra svingninger i sjøtemperatur og dermed oksygentilførsel”. En 

uttalelse som kan tolkes som at en økning i havtemperatur og reduksjon av oksygennivået, 

også periodiske, vil være noe som beveger seg i retning av informantens opplevelse av en 

grense for klimatilpasning kommer som en oppfølging til dette: ”å tilsette oksygen i sjøen 

ville være en fallitterklæring.” Informanten ser mulige tekniske løsninger på problemet med 

lavere oksygennivå i havet, men mener allikevel at å ta i bruk slike løsninger ville være et 

nederlag. Dette er ikke først og fremst økonomisk begrunnet, på direkte spørsmål om dette 

ville være dyrt svarer informanten ”sannsynligvis ikke så veldig, det er ikke problemet”. Mer 

sannsynlig er det at tanken på å tilsette oksygen i havet strider med informantens oppfatning 

av lokaliteten for oppdrett og havet som ressurs.  

Oppfatningen av hva som er en mulig eller vellykket tilpasning kan være sterkt knyttet til 

enkeltaktørers og gruppers verdioppfatninger. Sosiale og individuelle identitetsmarkører, 

som verdier, kan fungere som barrierer for klimatilpasning. Verdier kan ses som en indre 

dimensjon av klimatilpasning som styrer subjektive oppfatninger av hva som er vellykkede 

resultater og hva som bør prioriteres. Innenfor forskningen på klimaendringer er det forsket 

lite på sammenhengene mellom verdier og tilpasning til klimaendringer (O`Brien, 

forthcoming). Et fokus på verdier er også med på å vise en helhet i synet på mennesket som 

aktør og et differensiert syn på rasjonalitet. Et individ eller en gruppes verdier er i stor grad 

styrende for hva de oppfatter som rasjonelle handlingsalternativer. Hvordan disse verdiene 

formes er et spørsmål i seg selv som det ikke er rom for å gå inn på i denne oppgaven. I 

denne analysen inngår kun verdsettelsen av steder, ressurser og levebrød, og livsstil knyttet 

til disse som informantene uttrykker direkte og indirekte, og hvordan verdsettelsen av steder 

og ressurser knyttet til disse er en del av det som styrer hva informantene ser som rasjonelle 

eller ønskelige handlingsalternativer. En informant mener det er behov for en nasjonal 

databank med opplysninger om svingninger i oksygennivået i sjøen og at nivået må 

overvåkes nærmere framover. Informanten opplever at det per i dag finnes for lite kunnskap 

om oksygennivået i havet. Informanten har en oppfatning om at det er mindre oksygen i 

sjøen på verdensbasis, men at dette må vi vite mer om. Han uttaler at ”mer samla kunnskap 

om oksygeninnhold i sjøen må på bordet.” Initiativer for å få samlet og spredt kunnskap om 

dette mener informanten kan komme fra bransjeforeningene i oppdrettsnæringen, nasjonale 

myndigheter eller forskere. 
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”Verdens mest tilpasningsdyktige næring.” 

Oppdrettsbransjen i Flora er som nevnt i stor grad preget av optimisme, dette preger også i 

noen grad tankene om hvordan klimaendringene skal møtes. En informant uttaler om de 

forventede klimaendringene at: ”De vil nok komme så gradvis at vi vil kunne tilpasse oss 

etter hvert. Vi er vant til å hive oss rundt.” En slik uttalelse kan leses som et uttrykk for 

fleksibilitet og omstillingsvilje, men også en tro på at de utfordringene som kan komme vil 

”ligne på” eller være av samme alvorlighetsgrad som de som har vært tidligere. Dette er ikke 

nødvendigvis tilfellet (Adger & Tompkins 2004). Det gjenstår også et åpent spørsmål om når 

behovet for å handle egentlig oppstår og hvem som definerer dette.  

Historisk sett kan man se oppdrett av fisk som tilpasning i seg selv. Aktørene i 

oppdrettsbransjen har ”tatt” en prosess som tidligere kun foregikk i naturen og satt den inn i 

et kontrollert system der det er mulig å tjene penger på den. Oppdrett bygger altså på å 

kontrollere en prosess som også foregår i naturen, og dette kan være en grunn til at aktører i 

bransjen er optimistiske i forhold til å kunne håndtere de endringene som måtte komme i 

naturmiljøet. Stedsfølelse knyttet til naturforholdene på stedet kan også spille en rolle i 

forhold til forventninger til hvordan et sted vil respondere på endringer (Kaltenborn 1998). 

Kaltenborn finner i sin studie fra Svalbard at respondenter som uttrykker en sterk 

stedsfølelse har noe mer positive bilder av naturmiljøet på stedet på den måten at de 

oppfatter omgivelsene som mindre degradert av menneskelige handlinger (i den studien er 

det miljøpåvirkninger som forsøpling, luftforurensing, støy og lignende som står i fokus) enn 

de som uttrykker mindre grad av stedsfølelse. Kaltenborn er ikke bastant i forsøket på å 

forstå dette, men mener grunnene kan ligge i en kombinasjon av at innbyggerne med en sterk 

stedsfølelse i større grad verdsetter hva de har tilgang på, og at de tolker miljøtilstanden 

positivt for å rasjonalisere og rettferdiggjøre sin tilstedeværelse og påvirkning. Studien fra 

Svalbard hevder også at innbyggere med en sterk stedsfølelse blir mer følelsesmessig 

påvirket av potensielle påvirkninger i naturmiljøet, men at de i større grad enn andre ser for 

seg å opprettholde sine aktiviteter på og knyttet til stedet fordi de tillegger disse stor verdi, 

noe som i stor grad sammenfaller med uttalelser fra informantene i oppdrettsnæringen i 

Flora.  

Tanken om at målet for klimatilpasningen er å bli på stedet og fortsatt drive oppdrett blir 

uttrykt av flere informanter i studien. Et scenario en av informantene ser for seg er at ”Vi må 
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kanskje drive oppdrett på nye arter.” På direkte spørsmål om det å endre arter ville oppleves 

som et nederlag, svarer informanten nei. Hvilke fiskearter (eller evt. skjell) en driver 

oppdrett på tillegges ikke verdi på samme måte som det å bo og arbeide på stedet og kunne 

nyttiggjøre seg havet som ressurs. Fleksibilitet finnes altså i forhold til å legge om rutiner, 

produksjonsmåter og i forhold til å få et annet sluttprodukt, men rammen stedet og 

virksomheten i seg selv gir tillegges stor verdi. En av oppdretterne tilkjennegir sin offensive 

og optimistiske holdning på denne måten ”Det viktigste er å være mentalt forberedt på 

endring. Hva må gjøres? Hva koster det å gjøre det? Hva vil konsekvensene av de økte 

kostnadene være?” Denne informanten uttrykte også at det å gå over i en annen bransje ville 

være absolutt siste utvei. Store penger er investert og ”oppdrett er det vi driver med”. Han 

nevner allikevel muligheten for at ulike forhold knyttet til klimaendringer kan tvinge fram 

høyere energibruk, noe som kan bli dyrt, og at investeringer kan slå helt feil på grunn av stor 

usikkerhet i prognosene, men dette nevnes i en nærmest spøkefull tone.  

Klimagasskutt 

Også i intervjuene med informanter fra oppdrettsnæringen kom kutt i utslipp av klimagasser 

opp som tema på initiativ fra informantene. Jeg var bevisst på å si at jeg forsket på 

konsekvenser av klimaendringer (og ikke på endringene i seg selv, hva som forårsaker disse 

eller hvordan de kan forhindres). Det at klimagasskutt allikevel kom opp som tema i alle 

intervjuene tolker jeg som at informantene ikke skiller klart mellom klimatilpasning og 

klimagasskutt. Informantene nevner ”klimatiltak” og mener da klimagasskutt av ulike slag 

og anser det som relevant i sammenhengen. Dette sammenfaller med data fra den 

kommunale sektoren og med Wolf (2006) sine funn fra Canada.  

Informanten fra fòrfabrikken nevner som eksempel på et klimatiltak at de bruker damp i 

produksjonen. De bruker også gass i stedet for olje. Til dette har de egen tank på området og 

de leverer også gass til andre. Dette er ifølge informanten reinere energi enn fyringsolje. En 

annen informant nevner at en bransjeorganisasjon holder på å utarbeide et miljøregnskap for 

oppdrettsbransjen. Han påpekte at større anlegg, som er nødvendige både på grunn av 

forventningen om mer ekstremvær og strengere krav fra myndighetene om å forhindre 

rømming av oppdrettsfisk, bruker mer stål og dermed forbruker mer ressurser både for å 

produseres og vedlikeholdes. Han håper man kan finne mindre ressurskrevende byggemåter 
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og materialer.  Informanten synes det er vanskelig å vite hvordan bransjen skal gjøres 

mindre energikrevende, men mener at den ikke er ekstremt energikrevende per i dag. 

Det kan være vanskelig å se for seg at lokale tiltak skal kunne virke direkte inn på det lokale 

ønsket om å redusere styrken i klimaendringene, selv om lokale tiltak er avgjørende for å få 

til effektive klimagasskutt globalt. Oppdrettsnæringen i Flora blir på denne måten sårbar for 

klimagasskutt som ikke skjer andre steder i verden. Tekniske og andre justeringer og tiltak 

rettet mot konsekvenser av klimaendringer kan gi umiddelbare lokale effekter, men 

muligheten til å møte klimaendringene med slike tiltak kan betinges og undergraves av 

klimagasskutt eller utslipp andre steder. Dette kan tolkes som et uttrykk for forbundethet 

både over geografiske avstander og på tvers av skala. 

Havet som nøkkel i forståelsen av klimasårbarhet i Flora 

Havet og fjordene er en kritsk faktor i oppdrettsnæringen. Både gjennom at lokalitetene for 

oppdrett finnes her, og at noe av identiteten knyttet til det å drive med oppdrett knyttes til å 

høste av og utnytte havets ressurser. Innsatsressurser i oppdrettsnæringen som settefisk, fòr, 

vaksiner og arbeidskraft er ikke i seg selv stedsbundne eller unike for eksempel i Flora, selv 

om det er ønske om å være der. Disse faktorene kan settes inn på flere ulike steder og under 

ulike forhold, mens forholdene i lokalitetene for oppdrett i havet er den avgjørende faktoren 

for at en kan drive oppdrett på et sted. Klimaendringene forandrer økologien i 

verdenshavene og påvirker dermed næringer som er basert på økologiske forhold (Berkes et 

al. 2006). Endringer i middel- og ekstremtemperaturer i periode kan føre til at de beste 

forholdene for oppdrett av ulike fiskeslag flyttes. Lokalitetene for oppdrett er avhengige av 

de biofysiske forholdene i havet.  

Kritiske faktorer og konsekvenser av klimaendringer som kan føre til store omveltninger i 

biofysiske og sosiale systemer kan betegnes som terskler og ”tipping points” (Lenton et al. 

2008) Definisjonene av disse begrepene er uklare og kan henge sammen med politikk og 

definisjonsmakt. I likhet med begrepet grenser for klimatilpasning vil innholdet i disse 

begrepene være relativt og kontekstavhengig Denne oppgaven ser på noen av kriteriene som 

trekkes fram i forskning i forhold til å vurdere havet som kritisk faktor i forståelse av lokal 

klimasårbarhet i Flora.   
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IPCC (2007c) søker å identifisere slike potensielle ”nøkkelsårbarhetsfaktorer” for å bidra til 

veiledning av beslutningstagere om nivåer og grader av endringer i klimaet som kan 

assosieres med ”Farlig, Antropogen Påvirkning” (FAP) av klimasystemet56. IPCC hevder at 

definisjonen av FAP må involvere et bredt spekter av faktorer og vurderinger. Den kulturelle 

og sosiale konteksten ses således som formende for opplevelsen av fare57. IPCC (2007c) 

foreslår 7 (sju) kriterier som kan brukes til å definere nøkkelsårbarhetsfaktorer i forhold til 

klimaendringenes påvirkning på sosiale og økologiske systemer. Disse kriteriene er: styrken 

i påvirkningen, tidspunktet for påvirkningen, varigheten og reversibiliteten i påvirkningen, 

sannsynlighet for påvirkninger, sårbarhet knyttet til disse og sikkerheten i estimatene, 

potensialet for klimatilpasning, fordelingsaspekter av påvirkninger og sårbarhetsfaktorer og 

viktigheten av systemet som er utsatt for risiko.  

Forventede og opplevde endringer i havets biofysiske miljø og aktørers responser på disse i 

oppdrettsnæringen i Flora aktualiserer disse kriteriene som en målestokk for hvorvidt havet 

kan ses som en nøkkelsårbarhetsfaktor for oppdrettsnæringen i Flora, med konsekvenser 

også for Flora som lokalsamfunn. Styrken i påvirkningene er usikker. Informanter påpeker at 

de mener de ser endringer i temperaturen og oksygeninnholdet i havet. Usikkerheten er 

knyttet til om dette er problemer knyttet til de helt spesifikke lokalitetene, og hvorvidt og 

hvordan denne utviklingen vil fortsette.  

Usikkerheten påvirker også kriteriene knyttet til tidspunktet for påvirkningene og 

sannsynligheten for påvirkningene. Usikkerheten knyttet til det biofysiske grunnlaget for å 

slå fast at temperaturen i havet vil endre seg som en følge av klimaendringer er blant annet 

knyttet til usikkerheten på hvordan ”feedback”- effektene, eller responseffektene, av de 

videre klimaendringene vil bli. Nyere forskning viser at IPCC (2007a-d) sine anslag om 

mulighetene for å mildne styrken i og tilpasse samfunnet til klimaendringer kanskje har vært 

for optimistiske (Ramanathan & Feng 2008). Fordelingsaspektene knyttet til påvirkningene 

må ses innenfor en norsk, sosial kontekst der det per i dag eksisterer sosiale støtteordninger 

og muligheter for sosial mobilitet for de som eventuelt ville miste levebrødet som følge av 

                                                 

56 Denne terminologien er hentet fra FNs ”Framework Convention on Climate Change ( UNFCCC 1992), artikkel 2. I 
denne artikkelen slås målet for konvensjonen fast. Målet er en stabilisering av konsentrasjonene av klimagasser i 
atmosfæren på et nivå som hindrer farlig antropogen påvirkning av klimasystemet (IPCC2007c).  
57 Begrepet ”fare” i relasjon til klimaendringer diskuteres videre i kapittel 6. 
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påvirkninger på havets økosystem. Oppdrettsnæringen som sådan kan allikevel ses som 

særlig sårbar overfor slike endringer og informantene i denne undersøkelsen uttrykker ønske 

om å opprettholde sitt virke som oppdrettere, har basert sin økonomiske og sosiale posisjon i 

stor grad på det, og ville ut i fra dette miste mye i forhold til hvordan endringer i havets 

økosystem ville påvirke andre sosiale grupper og individer. Spørsmålet om varighet og 

reversibilitet inneholder mange faktorer. I forhold til det økologiske er det sannsynlig og 

anta at et eller flere terskelsprang i havets økosystem ville føre til endringer som kunne 

forandre store deler av økologien og forholdene i havet. Tanker rundt dette vil allikevel i stor 

grad befinne seg på et forestillingsstadium annet enn muligens blant en liten gruppe 

spesialiserte forskere. 

En faktor i biofysiske endringer i havet som nyere forskningsresultater peker på som en 

konsekvens av pågående og forventede klimaendringer er ”forsuring” av verdenshavene, 

altså at pH-verdien synker, noe som kan fører til raske endringer i karbonsystemet i havene 

(Guinotte & Fabry 2008). Informantene i denne undersøkelsen trakk ikke fram dette som 

forventet konsekvens av klimaendringer. Endringene i pH-verdiene i havet vil allikevel 

kunne gripe inn i for eksempel næringskjedene i havet og påvirke dem på måter det er 

vanskelig å forutse i dag. Det er også ukjent hvordan forsuringen av havene, 

temperaturøkning i havene og andre klimarelaterte endringer samlet vil påvirke marine 

næringskjeder, og hvilke potensielle transformative effekter disse endringene kan ha på 

marine økosystemer. Hvordan en ser potensialet for klimatilpasning i forhold til endringer i 

de økologiske forholdene i havet vil avhenge av hva aktørene opplever som vellykket 

klimatilpasning gode handlingsalternativer.  

Viktigheten av de økologiske forholdene som legger grunnlaget for oppdrettsnæringen i 

Flora kan vanskelig overvurderes i et sosialt og økonomisk perspektiv. Det er knyttet store 

både økonomiske og personlig opplevde verdier til tilgangen på de forholdene havets 

økosystem gir. IPCC (2007) påpeker at potensialet for å redusere risiko som følge av 

planlagt klimatilpasning enten er veldig begrenset eller veldig kostbart for noen 

nøkkelsårbarhetsfaktorer slik som tap av biodiversitet, smelting av isbreer i fjellene og 

nedsmelting av større isdekker. IPCC (2007) hevder videre at det er en robust konklusjon at 

tiltak for å bremse farten i klimaendringene og redusere klimagassutslipp vil redusere 

risikoen knyttet til de fleste globale nøkkelsårbarhetsfaktorene, mens en utsettelse av slike 

tiltak generelt vil øke risikoen forbundet med nøkkelsårbarhetsfaktorene. Samtidig hevder de 
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at det risikoreduserende potensialet til planlagt klimatilpasning enten er veldig begrenset 

eller veldig kostbart for noen nøkkelsårbarhetsfaktorer (IPCC 2007 i Adger et al. 2007). 

Blant informantene framkommer ulike tilnærminger til biofysiske endringer i havet, men 

felles er fokus på temperaturendringer i havet. Havstigning, som flere informanter fra den 

kommunale administrasjonen og planlegging og drift av transport har fokus på, er ikke et 

tema informantene fra havbruksnæringen legger vekt på. Informantene knytter 

bekymringene for temperaturøkning i havet til oksygennivået og hevder at økte temperaturer 

kan føre til mer generelle problemer. ”Hvis sommertemperaturen hever seg med mer enn to 

tre grader får vi problemer. Men vi tar nok de utfordringene, men ved mer enn tre grader vil 

vi måtte legge om driften veldig”. Temperaturendringer, og gjennom dette også endringer i 

oksygeninnholdet i havet, kan ses som en saktevirkende økologisk variabel i tråd med teorier 

om resilience (Walker og Salt 2006, Folke 2006). Saktevirkende økologiske variabler virker 

over tid, og kan være vanskelige å få kunnskap om og anslå virkningen av før de eventuelt 

fører systemet over en terskel.    

Klimaendringene kan bli avgjørende for oppdrettsnæringen, og dermed også for Flora som 

sted, i det de påvirker miljøet i havet. Den servicen økosystemet i havet gir regnes muligens i 

for liten grad inn i det økonomiske grunnlaget for Flora i dag, noe som kan gi et dårlig 

grunnlag for resilience gjennom at effekter av påvirkninger på havets økosystem kan bli 

undervurdert. Unike og verdifulle steder, som lokaliteter for oppdrett, kan være truet på sikt 

gjennom endringer i havets økosystem. Dette vil i så fall føre til at menneskene som 

verdsetter disse stedene ut i fra de kapasitetene som er der i dag vil lide tap. Kommersiell 

drift gir krav til lønnsomhet og en egen definisjon av tap, men tapene kan bli både 

økonomiske, sosiale og kulturelle. Hvis disse tapene er uopprettelige, irreversible og fører til 

at livsstiler går tapt eller at enkeltpersoner mister et livsgrunnlag de oppfatter som verdifullt, 

kan man si at en grense for tilpasning er nådd (Adger et al 2007). Denne studien gir ikke 

grunnlag for å slå fast hvorvidt man vil nå en slik grense, men søker å bidra til å identifisere 

slike grenser innenfor den konteksten studien opererer i.  

Dataene innhentet fra informanter tilknyttet havbruksnæringen i Flora viser klimaendringer 

og tilpasninger til disse er et tema som diskuteres blant informantene, men oppfatningene av 

alvoret i endringene, tidsperspektivet på når endringene kan få konsekvenser, og hvordan 

endringene kan og bør møtes, varierer blant informantene.  
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Dataene fra havbruksnæringen identifiserer verdibaserte barrierer knyttet til klimatilpasning. 

Klimatilpasningskapasiteten knyttes av flere informanter til en opplevelse av, og identitet 

for, oppdrettsnæringen som fleksibel og med stor evne til omstilling. Det uttrykkes 

optimisme for bransjen. Denne henger blant annet sammen med tro på at klimaendringene 

vil endre hele samfunnet, og at havbruksnæringen vil kunne tilpasse seg disse endringene 

like godt eller bedre enn andre deler av samfunnet. Funn fra undersøkelsen tyder allikevel på 

at klimaendringer som fører til endringer i det biofysiske miljøet i havet en vil være en 

kritisk sårbarhetsfaktor for den lokale oppdrettsnæringen som følge av både lokale og 

globale faktorer.  
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Kapittel 6: Paradokser i lokal klimatilpasning 

”A paradox is a contradiction that is nonetheless true”  

(Proctor 2001 s. 235) 

Introduksjon 

Usikkerheten knyttet til hvordan klimaendringene vil manifestere seg framheves av 

informanter som et av de største problemene for kommunal planlegging og som et hinder for 

å legge strategier for lokal klimatilpasning. Det etterlyses nedskalerte klimascenarier og mer 

målrettet informasjon fra nasjonale myndigheter som kan gjøre planleggingen for 

kommunene lettere. Informantene uttrykker implisitt tro på at denne kunnskapen er mulig å 

få, og at den kan og bør distribueres fra nasjonale til lokale myndigheter. Disse 

oppfatningene kan tolkes i lys av realisme og modernistiske tilnærminger til verden, både 

når det gjelder ontologi og syn på hierarkiske strukturers rolle. Usikkerheten ses som et 

vitenskapelig problem som kan overkommes ved hjelp av vitenskapelige metoder. Den 

kunnskapsakkumulasjonen knyttet til globale klimaendringer som har funnet sted de siste 

årene (IPCC 2001, 2007) kan være en del av bakgrunnen for disse oppfatningene. Enkelte 

forskere peker allikevel på at det kanskje er for liten grad av erkjennelse av at vi ikke kan få 

vite nøyaktig hvordan klimaendringene vil manifestere seg, og at de klimaendringene vi 

allerede ser håndteres av individer og samfunn gjennom respons som likner på håndteringer 

av klimatisk variabilitet historisk sett (Tompkins & Adger 2004).  

Behovet for å analysere data knyttet til klimatilpasning ut i fra ulike tilnærminger, er 

inspirert av Proctor (1998a, 1998b, 2001) sine ideer om paradoksale sannheter. Paradoksale 

sannheter er blant annet at naturen er både autonom og sosialt konstruert, at vår kunnskap 

om naturen inneholder både objektivitet og subjektivitet og at vårt ønske om å ta vare på 

naturen både innehar roten til det universelle og er basert på verdier som springer ut av vårt 

eget og dermed begrensede perspektiv. Paradoksale sannheter anerkjenner på denne måten 

ulike tilnærminger til vitenskap, og er en måte å håndtere motsetninger på. En forståelse 

bygget på paradokser hevder at i mange tilfeller kan ikke virkeligheten uttrykkes adekvat på 

en ikke-paradoksal måte (Proctor 1998a), noe som innebærer en oppfatning av at natur og 

samfunn ikke er ett, men de er heller ikke to. Realisme og sosialkonstruktivisme som 
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perspektiver kan ikke forklare virkeligheten, samfunnsprosesser, aktørers og strukturers 

handlinger og virkemåter alene, men de kan heller ikke forklare det samlet på en måte som 

innebærer at utgangspunktene beholder sine posisjoner. Det betyr at kunnskap og analyser 

basert på realistiske tilnærminger og metoder ikke nødvendigvis utfyller 

sosialkonstruktivistisk funderte meninger eller syn på virkeligheten på en slik måte at det gir 

ulike representasjoner av en felles sannhet, men at både sosialkonstruktivistiske og 

realistiske tilnærminger er ”sanne” og har forklaringskraft. Proctor (2001) beskriver på den 

måten at spenninger mellom realistiske og konstruktivistiske utgangspunkt er uunngåelig og 

ikke kan løses teoretisk gjennom de løsningsstrategiene han betegner som eksklusjon, 

kompromiss eller separasjon58. Paradoksene løses ikke gjennom teori eller konsepter, men 

gjennom praksis og kan relateres til motsetninger i menneskelivet som måten sorg og glede 

er bundet sammen på eller forholdet mellom kjærlighet og hat. Disse paradoksene kan ikke 

forstås teoretisk. Man må leve for å kunne forstå, og kunnskapen en kanskje opparbeider seg 

kan i liten grad formidles til andre. De må forstå det selv.  

Praktiske strategier og tiltak 

Informantene formidler flere strategier, tiltak og endringer som allerede har kommet eller 

som de mener vil eller bør komme som en konsekvens av klimaendringer. Informantene 

formidler også ulike oppfatninger om hvordan de ser sin egen, stedets eller bransjens 

klimatilpasningskapasitet. Klimatilpasningstiltakene og - forslagene diskuteres her relatert til 

realisme og sosialkonstruktivisme.  

Eksempler på justeringer og tekniske klimatilpasningstiltak som informantene i denne 

studien foreslår eller har gjennomført:  

• heving av byggegrense i kommuneplanens arealdel  

                                                 

58 Eksklusjon ser paradokser som to separate posisjoner der en velges og den andre avvises eller distanseres på 
andre måter. Kompromisser søker å mikse skape balanse mellom to ulike tilnærminger gjennom mekling. 
Separasjon betegner at en ikke søker noen samlet forståelse, men anser at realismen og konstruktivismens 
analyseobjekter er helt forskjellige (Proctor 1998).  
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• oppdimensjonering av avrenningssystemer og brukar knyttet til veier for å møte 

økte mengder av og intensitet i nedbør.  

• reinvestering i utstyr for veivedlikehold som møter nye behov 

• bygging av fleksible fergebroer 

• endring av vedlikeholdsrutiner for veinettet 

• kartlegging av rasutsatte strekninger på veinettet 

• flytting av oppdrettsanlegg 

• å drive oppdrett på andre arter 

 

Disse endringene framstilles i stor grad som ukontroversielle av informantene, på den måten 

at det er relativt stor enighet i besluttende organer om at de bør gjennomføres og at 

endringene ikke ses som alvorlige i forhold til informantenes verdier. Selv om tiltakene 

framholdes som gjennomførbare legges det også vekt på at det er, til dels store, økonomiske 

behov knyttet til for eksempel reinvesteringer i utstyr og endring av rutiner for 

veivedlikehold. En informant framholder at enigheten om at klimatilpasningstiltak er viktige 

og riktige å gjennomføre kan oppløses når budsjettene skal vedtas. En annen informant 

anerkjenner hvor mye slike tekniske tilpasninger kan koste på kort og lang sikt ved å 

understreke at ”en gang må den pengesekken åpnes som nå er låst”, med adresse først og 

fremst til nasjonale myndigheter. Idealene om målstyring som informantene peker på ligger 

til grunn for budsjettarbeid og kommunal planlegging i Flora (og i følge informanter i større 

og mindre grad i alle norske kommuner) hevdes å kunne gjøre dette prioriteringsarbeidet 

vanskeligere. 

På tross av økonomiske problemer og behovet for å navigere og prioritere innenfor det som 

oppfattes som for trange økonomiske rammer, kan disse tiltakene ses som enkle å 

gjennomføre og spørsmålet om klimatilpasningskapasitet blir i stor grad et spørsmål om 

økonomi, i tillegg til behovet for at den institusjonelle kapasiteten og kunnskapen som 

kreves for å gjennomføre endringene er til stede lokalt. Disse behovene kan også i stor grad 

knyttes til økonomi gjennom behov for tilstrekkelig arbeidskapasitet. Det at Norge er rangert 

som et av verdens rikeste land kan gjøre at utfordringer som kan ledes tilbake til økonomiske 

ressurser anses som håndterbare, selv i kommuner med presset økonomi. En informants 

uttalelse om at det er de sentrale myndighetene som styrer hvor travelt en har det med 

klimatilpasningsarbeidet lokalt kan tyde på at informanten mener at ansvaret for lokal 
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klimatilpasning til syvende og sist ligger hos nasjonale myndigheter. Dette kan også tolkes 

som at de lokale myndighetene antar at kommunene vil få større overføringer til 

klimatilpasningstiltak etter som nasjonale myndigheter definerer at behovet er der. En slik 

oppfatning kan igjen føre til en følelse av kontroll og endringskapasitet. Informantene i 

kommuneadministrasjonen peker samtidig på økonomiske problemer lokalt som gjør det 

vanskelig og få aksept for tiltak før behovet er svært godt synlig. En informant sier eksplisitt 

at han vil ha et føre-var prinsipp knyttet til klimatilpasningstiltak og ønsket om å ha 

klimatilpasning med som en faktor i planlegging av videre arbeid framsettes av flere 

informanter både fra offentlig og privat sektor.  

Disse eksemplene på endringer i rutiner og behov for tekniske justeringer som respons på 

klimaendringer kan forstås innenfor en modernistisk, realismeorientert forståelseshorisont. 

Ytre endringer møtes med tiltak direkte rettet inn mot de tekniske, praktiske problemene de 

skaper og dette ses som universelt riktig å gjennomføre ut fra lønnsomhetskrav og 

samfunnsmessige krav om å opprettholde en best mulig infrastruktur. De overnevnte 

strategiene kan i stor grad forstås som mestringsstrategier som i stor grad håndterer 

endringene etter hvert som de manifesterer seg. Disse kan ha begrensninger blant annet i 

forhold til de biofysiske systemene og er sårbare på grunn av at stor grad av usikkerhet om 

hvordan klimaendringene vil manifestere seg kan gjøre det vanskelig å vite nøyaktig hvilke 

tekniske tilpasninger som vil være nødvendige eller tilstrekkelige. Oppdimensjonering av 

avrenningssystemer og flytting av oppdrettsanlegg gjøres blant annet med ønske om å gi 

større fleksibilitet, kapasitet og motstandsdyktighet mot konsekvenser av klimaendringer. 

Dette kan sies å styrke systemenes og aktørenes resilience. Mulighetene for å kunne 

gjennomføre mestringsstrategier er gode i Norge i forhold til i mange andre land. Eksempler 

er land i fattigere deler av verden som Kenya og Tanzania (Eriksen et. al 2005). Denne ulike 

tilgangen på mestringsstrategier er et uttrykk for dynamikken som ligger i 

klimasårbarhetsbegrepet. Det kan i mange tilfeller være et mål å øke den lokale 

mestringskapasiteten i forhold til for eksempel flom og andre ekstremhendelser (Few 2003). 

Mestringsstrategier kan allikevel gi et for smalt fokus på sårbarhet og hvor store endringer 

klimatilpasning kan og kanskje bør og må inneholde.   

Landbasert oppdrett 
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Forslagene om å flytte oppdrettsanlegg handlet for en informant om å flytte til mer attraktive 

lokaliteter, med bedre gjennomstrømming og mindre temperatursvingninger. I det tilfellet 

handlet det om å flytte anleggene lenger ut i fjordene - mot havet. Et annet flyttealternativ 

som nevnes av en annen informant som en mulig klimatilpasning er å flytte hele eller deler 

av oppdrettsanleggene, for fisk etter yngelstadiet, på land. Altså å bygge store, ”enorme!”, 

kummer eller lignende på land som kan fungere som et simulert havmiljø og vekstmiljø for 

fisken. Dette ville være lukkede systemer der alt vann som gikk ut og inn kunne kontrolleres 

i forhold til temperatur og andre faktorer. En informant svarer på spørsmål om dette som 

mulig løsning på denne måten: ”Å flytte næringa på land er totalt galskap. Hvis det blir 

aktuelt finner jeg på noe annet å gjøre. Konsekvensene ville være ekstreme for naturmiljøet, 

energikrevende med pumping av vann. Finnes kanskje noe landbasert oppdrett på Island, 

men veldig lite. Har prøvd et par i Norge som ikke har gått med overskudd, på Averøy, helt 

sør i Hordaland eller over i Rogaland”. Informanten understreker at dette ville være både 

dyrt og svært lite energieffektivt. Dette støttes av en annen informant som uttrykker at: 

”Noen lokalt mener oppdrettsbransjen kan flyttes delvis på land, men det har jeg ingen tro på 

at kan bli lønnsomt. Mer sannsynlig at den kan flyttes offshore.” Informanten uttrykker 

videre stor skepsis til å flytte næringa offshore og drive den mer som oljeindustrien med 

”skift og helikoptertransport”. Informanten mener en slik løsning ikke er ønskelig først og 

fremst på grunn av at det ville endre produksjonen fra å være basert nær der folk bor og åpen 

for mindre aktører, til en næring preget av store avstander og i enda større grad enn i dag av 

store selskaper. En informant er mer åpen for lukkede anleggsløsninger, men har mest tro på 

at de skal være plassert i sjøen på grunn av de enorme kostnadene knyttet til landbaserte 

anlegg. ”Settefisknæringa er landbasert. Lukkede anlegg i sjøen kan være alternativ for 

framtida. Har vært prøvd, men ikke blitt lønnsomt, på Sørlandet og i Osterfjorden”. NIVA 

(2001) nevner landbasert oppdrett som et alternativ, ikke i forbindelse med klimatilpasning, 

men for å kunne ekspandere ut over det oppdrettslokalitetene i sjøen tillater. 

Forslaget om å flytte fiskeoppdrettsanleggene på land eller offshore er altså svært 

kontroversielle på den måten at flere av aktørene har veldig lite tro på at det kan være en 

lønnsom strategi. Det ses også som ”galskap” og noe som strider med ønsket om å leve av å 

drive oppdrett. Eventuell flytting av oppdrett som i dag foregår i sjøen opp på land kan også 

ses som mistilpasning (maladaptation), fordi det ville løse problemet ved å forsterke det 

opprinnelige problemet gjennom høyere energibruk, og fordi det ville senke lønnsomheten i 

næringa dramatisk, altså forringe sektorens og enkeltbedriftenes økonomiske verdi. Å drive 
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oppdrett på andre arter nevnes derimot av flere informanter som et mer sannsynlig og 

ønskelig alternativ for oppdrettbransjen i Flora. En art som nevnes som alternativ til laks og 

torsk er piggvar. ”Piggvar kan være et alternativ, men man har ikke klart lønnsom drift i 

Norge enda.”59 Å drive oppdrett på andre arter enn det en gjør i dag framstilles av 

informantene derimot ikke som en mulig klimatilpasning som bryter med identiteten de har 

knyttet til virksomheten. De informantene som nevner dette alternativet virker å gå ut i fra at 

den eventuelle oppdretten av andre arter skal foregå på de samme lokalitetene som de driver 

på i dag. Dette støtter tolkningen av lokalitetene for oppdrett som verdifulle steder som 

informanter knytter identitet til.  

Opplevelse av fare  

Det er ikke åpenbart eller ukontroversielt å definere hva som kan betegnes som farlige 

menneskeskapte klimaendringer. Ulike verdenssyn og verdier viser seg gjennom debattens 

sosiale, kulturelle og etiske dimensjoner. Fare i forhold til effekter av klimaendringer kan ses 

fra minst to ulike perspektiver gjennom å vektlegge ”ytre” eller ”indre” definisjoner (Dessai 

et al. 2004). Ytre definisjoner kan knyttes til en realistisk tilnærming gjennom at de 

vanligvis er basert på vitenskapelige risikoanalyser av systematiske forhold ved den fysiske 

eller sosiale verden, utført av eksperter. Indre definisjoner av fare har et mer 

konstruktivistisk utgangspunkt og hevder at for at en fare skal kunne sies å eksistere må den 

være enten erfart eller oppfattet. Det vil si at det er den individuelle eller kollektive 

erfaringen med, eller oppfattelsen av, usikkerhet eller mangel på sikkerhet som konstituerer 

faren. I forhold til klimaendringer må en strategi for handling anerkjenne både indre og ytre 

definisjoner av fare (Dessai et al. 2004). Narrativer om resilience og fleksibilitet kan i noen 

grad fungere som selvoppfyllende profetier og bidra til offensive holdninger til endring. De 

kan derimot også fungere som fornektelse av alvor og bygge opp under en følelse av 

usårbarhet60.  

                                                 

59 Piggvar og havabbor finnes allerede i oppdrett i Norge, i liten skala. Begge artene hører til vår naturlige 
fauna, og det er sannsynlig at klima endringene vil gjøre dem vanligere i våre farvann (Lorentzen m. fl. 2007). 
60 Wolf (2006) Motvirke kognitiv dissonans. 



 101

Oppfatningene av hva som er ansvarsfordelingen mellom nasjonale og lokale myndigheter 

kan påvirke den lokale klimatilpasningen. En informant sier eksplisitt at han oppfatter at de 

lokale myndighetene i Flora ikke har dårlig tid før de nasjonale myndighetene kommuniserer 

at de har det. Slik blir ansvaret for den vitenskapelige og politiske usikkerheten tatt ut av den 

lokale konteksten. Interaksjonene og forholdet på tvers av skala påvirker på denne måten den 

lokale opplevelsen av fare. Informantens uttalelse er preget av et ytre syn på fare for 

lokalsamfunnet, mens lokale vurderinger og opplevelse av fare ikke får samme tyngde. 

Nordgaard (2006) peker på det hun mener er et paradoks i forholdet lokalsamfunn har til 

klimaendringer. I hennes studie fra et norsk lokalsamfunn finner hun at mange aktører og 

individer uttrykker bekymring for klimaendringer, men at bekymringene nærmest er 

usynlige i det offentlige, lokale samfunnet. Hun formulerer dette som at klimaendringene 

både er utenkelige eller umulige å forestille seg og allmennkunnskap, og mener at dette 

henger sammen med det hun betegner som sosialt organisert fornektelse av global 

oppvarming og mulige konsekvenser. Dette korresponderer også i noen grad med en 

undersøkelse om befolkningens i Norges opplevelse av alvoret i klimaendringene knyttet til 

hvordan politikere håndterer dem (NORKLIMA 2008). Foreløpige konklusjoner derfra 

hevder at folk i Norge ikke tar klimaendringene på alvor fordi myndighetene ikke setter inn 

massive tiltak for å stoppe dem, mens de politiske myndighetene ikke ønsker å innføre tiltak 

fordi de ikke har nok støtte i befolkningen. 

Opplevelsen av fare knyttet til klimaendringer og mulighetene for tilpasning til disse kan 

uttrykkes som et paradoks der faren både er og oppleves som overhengende og reell, og 

uhåndgripelig og del av en teoretisk forskningsdiskurs med fokus på usikkerhet i prognoser 

og scenarier.   

Realisme og sosialkonstruktivisme som ulike tilnærminger til fare 
En av informantene uttrykker bekymring for at oksygennivået i havet synker som følge av 

høyere temperaturer. Han mener at han allerede har registrert dette og regner med å måtte 

tilpasse seg ved beregne toppene av biomasse i oppdrettsanleggene sine ut i fra forventet 

temperatur og oksygennivå. Dette vil være et moment i planleggingen av driften av 

anleggene og muligens kreve noe omlegging og tilrettelegging. Informanten uttrykker at det 

praktiske rundt dette ikke er noe stort problem, han uttrykker også et syn på virksomheten 

sin som fleksibel og tilpasningsdyktig. I motsetning til dette står oppfatningen han uttrykker 
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om at å tilsette oksygen i vannet i oppdrettsanleggene ville være en fallitterklæring på tross 

av at det er teknisk mulig og informanten antar at det ikke er veldig kostbart.   

Dette utsagnet kan tolkes som at det strider med informantens verdier og oppfatning av 

naturen å tilsette oksygen i havet. En sosialkonstruktivistisk tilnærming ser verdier som 

differensierte og som grunnlag for mening knyttet til handlingsalternativer. Verdiene legger 

grunnen for hvilke handlingsalternativer som ses som aktuelle og som aktørene kan tenkes å 

gjennomføre uten direkte tvang. Havet ses som en bidragsyter, et grunnlag for vekst og 

velstand, og endringer i havets økosystem som endrer betingelsene for hva som er 

nødvendige innsatsfaktorer for drift av oppdrettsannlegg ses som unaturlige og et brudd med 

informantens verdier. Dette kan tolkes som at meningene som tillegges 

handlingsalternativene skapes hos i sammenheng med opplevelsen og forståelsen av naturen 

og endringer i denne  

Verdier som strider mot det å tilsette oksygen i sjøen blir dermed en barriere for 

klimatilpasning, og kan tolkes som en faktor som svekker klimatilpasningskapasiteten. 

Hvorvidt denne informanten vil komme til å gjøre det den dagen det eventuelt blir 

nødvendig for å sikre lønnsom drift er det umulig å si noe om nå. Hvor sterkt må presset på 

verdier som er truet bli før en endrer verdier eller gir tapt i forhold til å opprettholde livet 

etter de verdiene en kunne ønske? Svaret på dette spørsmålet ligger langt utenfor denne 

oppgavens rammer, men spørsmålet stilles på bakgrunn av data og tolkninger som et innspill 

til videre forskning som kan gi mer informasjon om og en dypere forståelse av hva som 

utgjør grenser for klimatilpasning. Det er allikevel grunnlag for å si at denne informantens 

verdier knyttet til havet som ressurs er en barriere for klimatilpasning og kan ses som et 

kriterium for å vurdere hva som er vellykket klimatilpasning. Ut i fra en realistisk 

tilnærming det å tilsette oksygen i vannet bli oppfattet som et tiltak som er vellykket så lenge 

det lar seg gjennomføre uten at det går for mye ut over lønnsomheten i bransjen. Hvis man 

legger et syn på fakta og verdier mer i tråd med sosialkonstruktivistiske tilnærminger til 

grunn er det vanskelig å se et slikt eventuelt tiltak som vellykket hvis det strider mot 

verdiene og identiteten til de enkeltaktørene som må gjennomføre dem. Ut i fra dette kan 

klimasårbarhet identifiseres hos informanten. Samtidig er de biofysiske endringene 

avgjørende både fordi de bestemmer hvilke tiltak som er nødvendige for å opprettholde 

gunstige forhold for oppdrett, men også fordi biofysiske endringer på sikt vil kunne endre 

aktørenes verdier og oppfatninger om hva som ses som akseptable handlingsalternativer. 
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Hvorvidt oppdrettsnæringen i Flora er sårbar overfor opplevde og forventede klimaendringer 

kan best uttrykkes som et paradoks der en sier at oppdrettsnæringen både er resilient og 

sårbar. Hvordan en vurderer det vil ha sammenheng med hvordan en oppfatter verden blant 

annet gjennom ontologiske og epistemologiske grunnsyn. Og i tråd med ideene om 

paradokser kan denne virkeligheten ikke beskrives adekvat på en ikke-paradoksal måte.  

Uønskede sosiale effekter av klimaendringer  

Schneider et al (2000, i Schneider & Lane 2006) foreslår fem kriterier for å vurdere 

betydningen av klimaendringer på sosiale og biofysiske systemer. Disse er 

markedspåvirkninger, tap av menneskeliv, tap av biodiversitet, fordelende effekter og 

endring i livskvalitet. Disse kriteriene kan brukes til å vurdere tap i menneskelige og sosiale 

systemer, men sier lite om hvor store tap som er akseptable. Subjektiv opplevelse av tap har 

liten plass i disse kriteriene, som søker å definere mer absolutte kriterier for vurderinger av 

tap.     Kontekstavhengige vurderinger kan være nødvendige for å vurdere sosiale 

konsekvenser og hvorvidt disse vil oppleves som tap.  

En informant uttrykker at han frykter at et spredt bosetningsmønster i Flora kommune er 

truet hvis klimaendringer fører til mer ekstremvær. Han frykter at dette kan gjøre det 

vanskelig å opprettholde en god infrastruktur og at mer værharde forhold på øyene vil gjøre 

det mindre attraktivt å bo der. En annen informant uttrykker en mer generell bekymring for 

muligheten til å opprettholde innbyggertallet ”Hvordan blir det å bo i denne kommunen hvis 

det regner så inn i helvete om høsten?”   

Syttiåtte (78) prosent av befolkningen i Flora kommune var i 200761 bosatt i det som 

betegnes som tettbygde strøk. Informanter i denne studien uttrykker bekymring for at denne 

andelen vil stige og at det vil gjøre det vanskelig å opprettholde infrastrukturen og 

servicetilbudet i kommunen som helhet og gjøre det mindre attraktivt og bo og drive næring, 

for eksempel oppdrett, i utkantstrøkene i kommunen.  

                                                 

61 www.ssb.no/kommuner/1401 (26.08.2008) 
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En informant nevnte også at et resultat av behov for større dimensjonering av 

avrenningsanlegg og drenering gjorde at tomteprisene i nye byggefelt steg. Han framholdt at 

lave etableringsutgifter i Flora har vært noe som har gjort det attraktivt for unge folk å 

etablere seg i kommunen, og at dette har vært viktig for å opprettholde folketallet og skape 

økonomisk vekst.  

Oppdrettsbransjen er avhengig av optimisme i bransjen for å sikre ny-investeringer. Det er 

også viktig å opprettholde tilliten til produktet blant forbrukerne. En av informantene 

uttrykte bekymring for at usikkerhet om klimautviklingen kan skape usikkerhet om videre 

lønnsomhet blant investorer og forbrukere. Oppdrettsbransjen er avhengig av investeringer 

både for å møte klimaendringene og for å kunne ekspandere for å kunne opprettholde den 

økonomiske veksten og møte den internasjonale konkurransen.  

Forbundethet 

Vurderinger av klimasårbarhet og strategier for klimatilpasning kan foregå på flere 

skalanivåer og på tvers av disse. Forbindelsene på tvers av skala er en del av konteksten og 

viser bredde i løsningene (O`Brien et al. 2004). Flere nasjonale lover og initiativer som er 

tatt uavhengig av en tanke om å tilpasse samfunnet til klimaendringer er i dag med å påvirke 

lokale klimatilpasningsprosesser. Eksempler på slike interaksjoner på tvers av skala er 

nasjonale påbud i forhold til rømningssikkerhet i oppdrettsanlegg som har vært med å 

redusere sårbarheten for klimaendringer ved at de har vært et insentiv til å bygge mer solide 

anlegg. Dette viser at klimatilpasning kan følge av reguleringer med helt andre formål, og er 

et eksempel på at klimatilpasning er sterkt vevd inn i andre samfunnsprosser. Disse 

prosessene påvirker ytre og indre drivkrefter for endring og ulike handlingsvalg. Sentralt 

bestemte krav om målbarhet i kommunene kan gi liten mulighet til å imøtekomme sårbarhet, 

særlig knyttet til tap av verdier. Det informanter i denne undersøkelsen omtaler som en 

allerede eksisterende ”mismatch” mellom lokale og sentrale krav og forventinger til 

kommunalt planarbeid kan gjøre det lokale handlingsrommet i endringsprosesser mindre.    

Denne oppgaven identifiserer et lokalt narrativ om Flora som et fleksibelt sted. Informantene 

uttrykker en opplevelse av å være en del av et endringsvillig og offensivt samfunn som 

skaper livsgrunnlag og økonomisk vekst på stedet. Opplevelsen av dette knyttes til veksten i 

oppdrettsbransjen, særlig knyttet til lokal gründervilje, og til Floras historie som et 
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endringsvillig kystsamfunn. Narrativet om lokal fleksibilitet, som i noen grad knyttes til en 

historisk kontekst, kan være mindre gyldig enn tidligere fordi Flora i dag, i likhet med andre 

lokalsamfunn, i mindre grad er mestere i sitt eget univers. Både på grunn av den økonomiske 

og kulturelle globaliseringen og fordi klimaendringene er globale og dermed også påvirker 

samfunn andre steder, om ikke på nøyaktig samme måte. Forbundethet kan virke både 

positivt og negativt inn på klimatilpasningskapasitet og klimasårbarhet. Ønske om 

økonomisk vekst andre steder styrer utviklingen der og hvilke verdier som bestemmer og 

hvilke hensyn som blir tatt  

Denne forbundetheten viser også et paradoks ved at lokale klimagasskutt både er viktige og 

ikke viktige. Lokale klimagasskutt i Flora eller oppdrettsbransjen kan ikke stoppe de globale 

klimaendringene. Endringene i havet kan møtes gjennom lokale tiltak som tilsetting av 

oksygen i vannet eller lignende, som i noen grad vil bli oppfattet som problematiske av 

aktørene. Å forsøke å stoppe klimaendringene eller minske styrken i dem ville kunne ses på 

som en vellykket klimatilpasning i denne sammenhengen. Dette er langt på vei en mulighet 

lokalsamfunn er avskåret fra, siden de lokale bidragene til klimagasskutt og andre tiltak 

nødvendigvis ikke kan ha volum som kan påvirke den globale utviklingen i klimaet på noen 

måte som kan stoppe for eksempel oppvarming av verdenshavene. På samme tid må lokale 

klimagassutslipp kuttes hvis farten i klimaendringene skal kunne bremses og på sikt 

reverseres. For å sette det litt på spissen kan en altså si at et av klimatilpasningens 

paradokser er at lokale tiltak både er helt utilstrekkelige og helt nødvendige.   

Kan – kan ikke 

Undersøkelsen viser at det eksisterer både realistisk resilience og sosialkonstruktivistisk 

sårbarhet i Flora. Dette viser seg blant annet gjennom at en del justeringer i forhold til nye 

behov, som behov for investeringer i annet type utstyr til veivedlikehold, og håndtering av 

økt sårbarhet overfor for eksempel ras eller storflo kan løses ved hjelp av økonomiske 

investeringer og endringer i arbeidsrutiner. Dette vil koste, og kan komme til å gå på 

bekostning av andre oppgaver kommunen har, men problemene kan identifiseres og 

håndteres ved at de prioriteres. Nasjonale myndigheter har også mulighet til å gå inn og være 

med og løse disse utfordringene for kommunene, hvis de prioriterer og bruke penger på det. 

Samtidig er sårbarheten som er knyttet til verdier og tap av livsstiler og steder som tillegges 
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verdi til stede, og denne sårbarheten kan ikke nødvendigvis fjernes eller utsettes ved 

økonomiske investeringer.   

Informantene framstår som robuste overfor klimaendringer på land, men sårbare for 

endringer i havets økosystemer og forholdene der. Dette henger sammen med 

temperaturendringer og andre endringer i havmiljøet som saktevirkende økologiske 

variabler. Terskelsprang eller regimeskifter som følge av disse endringene kan få store 

konsekvenser for oppdrettsnæringen og lokalsamfunnet. I første rekke vil dette være snakk 

om verdier knyttet til havet som ressurs og unike og verdifulle steder som kan gå tapt, men 

ved store endringer kan også de økonomiske tapene og behovene for omstilling i den lokale 

oppdrettsbransjen bli betydelige. Dette vil kunne påvirke hele lokalsamfunnet. I dette ligger 

sårbarhet som kan sies å være mer basert på realisme i det man beveger seg mer i retning av 

absolutte grenser og en styrke i endringer i naturen som vil kunne ramme alle, om enn på 

ulike måter og i ulik grad.  

Informantene uttrykker både en opplevelse av resilience og endringsvilje, og usikkerhet og 

mangel på kunnskap. Narrativet om Flora som fleksibelt sted eksisterer sammen med en 

opplevelse av usikkerhet og opplevelse av mangel på kunnskap om hvordan 

klimaendringene vil manifestere seg i framtiden.   

Viktigere enn å forstå nøyaktig hvilke teoretiske standpunkter knyttet til ontologi, 

epistemologi ulike verdenssyn og syn på kunnskap kan relateres til eller sies å forsvare, er 

det å forstå hvordan disse synene gir seg utslag i ulike måter å tolke, og handle i forhold til, 

endringer i samfunn og natur. Når begreper som klimatilpasning, sårbarhet, resilience, 

klimatilpasningskapasitet og grenser og barrierer for klimatilpasning blir brukt for å formidle 

og analysere opplevelse av dagens situasjon og som begreper knyttet til planlegging kan 

innholdet i dem variere sterkt uten at dette er klart verken for aktørene eller forskere. 

Kompleksiteten og forskjellene i begrepene må gjøres mest mulig eksplisitte for å kunne 

forstås. 

Å knytte oppfatninger framkommet i en lokal studie som denne til overordnede teoretiske 

tilnærminger innen samfunnsvitenskapene kan gi en dypere forståelse av de sosiale 

prosessene, holdningene og handlingene som utgjør den lokale responsen på klimaendringer. 

For utvikling av lokale, nasjonale og globale strategier i møte med klimaendringer vil 

forståelse av ulike responser og tilnærminger til endringer, kunnskap og verdier kunne være 
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avgjørende for å kunne legge strategier som oppleves som riktige blant aktørene, samtidig 

som de underliggende biofysiske prosessene anerkjennes og vektlegges.  

Paradoksene kan på denne måten være med å bidra til kunnskap og forståelse, men det ligger 

i forståelsen av dem at de ikke nødvendigvis kan løses teoretisk. Dette betyr allikevel ikke at 

de bare utgjør problemer eller hindringer, derimot kan forståelse av paradokser og 

paradoksale sannheter bidra til at ulike hensyn blir tatt og at det blir stilt spørsmålstegn ved 

hva som er tilstrekkelige strategier i møte med klimaendringer. Proctor (2001) peker på 

praksis som den eneste måten å overkomme eller leve med paradokser på. Innsikt i lokale 

klimatilpasningsprosesser uttrykt gjennom paradokser kan åpne opp for videreutvikling og 

mer dyptgående endring av planlegging og handlinger hos ulike aktører som respons på 

klimaendringer. 

For at kunnskap basert på paradokser skal kunne få betydning påpeker Proctor (2001) at 

realister må respektere at den sannheten de besitter ikke er hele sannheten, at den hele og 

fulle sannheten ikke kan finnes noe sted, men kanskje best kan representeres i de 

paradoksale spenningene som følger kampene om hva som er sant og riktig. Snudd på hodet 

må sosialkonstruktivismen ta inn over seg realistiske sannheter og respektere at disse også er 

en del av kampene om hva som er sant og riktig, og inneholder elementer som kan være 

avgjørende for å forstå den fysiske og sosiale verden. Kompleksiteten i de lokale verdiene og 

responsene på opplevde og forventede klimaendringer viser at det vil være vanskelig, 

kanskje umulig, å komme opp med strategier for klimatilpasning som imøtekommer alle 

aktørenes ønsker og behov. Vissheten om kompleksitet må allikevel ikke skremme 

myndigheter eller forskere fra å lete etter alle de ulike synspunktene, tilnærmingene, 

verdiene og interessene for å kunne forstå og styre klimatilpasningsprosesser.   

Teknologiske og universelle løsninger og perspektiver kan kombineres med verdibaserte, 

diskursstyrte, aktørorienterte løsninger. Ikke alltid ved at de kombineres innenfor det samme 

systemet, men ved at de eksisterer side om side. Noen vil kunne synes noe er problematisk, 

som andre aktører vil synes er fornuftig og lettvint. Strukturelle forhold basert på 

maktfordeling, aktørers mulighet til medvirkning i klimatilpasningsprosesser og andre 

samfunnsprosesser vil være avgjørende for hvilke strategier som velges som respons på 

klimaendringer. Hvem sin sårbarhet som prioriteres og hvem som får definere 
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meningsinnholdet i nøkkelbegrepene vil være avgjørende for hvilke handlingsalternativer 

som blir valgt og hvilke hensyn som tas.    

Realismen som tilnærming understreker at det er viktig å verdsette mulighetene til å tilpasse 

seg, og mestre mange av de opplevde og forventede endringene. Det er viktig å fortsette å 

lete etter tekniske løsninger og strategier som kan anvendes på tvers av skalanivå og i ulike 

kontekster. Det er også viktig å se på effektene av disse mer tekniske endringene og 

justeringene i et sosialt perspektiv, siden de kan ha vide sosiale konsekvenser (som det 

nevnte eksempelet med stigning i tomteprisene). Representasjonene av den lokale 

virkeligheten forstått i lys av sosialkonstruktivisme tilnærminger åpner for gir også viktig og 

verdifull innsikt i hva som er ”vellykket” klimatilpasning og hva som kan være barrierer for 

opplevelse av klimatilpasningskapasitet hos aktører.  

Å anerkjenne paradoksene i lokal klimatilpasning kan videre være nødvendig fordi 

virkeligheten kan komme til å overgå våre forestillinger og antagelser. Både 

sosialkonstruktivisme og realisme kan komme til å vise seg utilstrekkelige i møte med 

klimaendringene som forventes å komme. Store endringer knyttet til de store økosystemene 

og nøkkelsårbarhetsfaktorene, som miljøet i havet, kan komme til å overgå paradoksene 

gjennom å gjøre skillene mellom ulike tilnærminger til klimatilpasning uinteressante. I en 

slik mulig situasjon er det uklart hvordan innsikter fra fortiden kan komme til nytte i møte 

med klimaendringer (Adger et al. 2007).  

Konklusjon 

Oppgaven viser at opplevelse av behov for klimatilpasning er sterkt til stede i forhold til den 

kommunale infrastrukturen for transport, særlig veitransport. Det gjøres forsøk på endring av 

rutiner og økt innsats, men aktørene opplever at de mangler ressurser som økonomi og 

systematisk kunnskap. Det framsettes et syn på klimatilpasning som hovedsakelig 

justeringer og tekniske tilpasninger som kan forstås i lys av realisme. Det er også stor 

usikkerhet rundt havstigning og ekstremvær. Her dominerer et syn på klimatilpasning som 

justeringer og tekniske tilpasninger, men informantene er også opptatt av sekundære sosiale 

konsekvenser av klimaendringer, eksempelvis påvirkning av bosetningsmønsteret i 

kommunen.   
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Klimatilpasning framstilles hovedsakelig som nødvendig og pågående i havbruksnæringen, 

men bildet er ikke entydig. Informantene framholder næringen som omstillingsvillig. 

Rammene stedet og virksomheten gir framheves allikevel som viktige verdier. Enkelte 

informanter mener konsekvenser av klimaendringer kan bevege næringen mot grensene for 

lønnsom drift, men det er optimisme i bransjen og tro på at klimaendringene vil endre hele 

samfunnet, og at havbruksnæringen vil kunne tilpasse seg disse endringene like godt, eller 

bedre enn, andre deler av samfunnet. 

Enkelte informanter uttrykker bekymring for endringer i havet og langsiktige konsekvenser 

av dette. Tekniske løsninger vil sannsynligvis kunne møte mange av de utfordringene de ser 

i forhold til endringer i miljøet i havet, men de tekniske løsningene bryter med aktørers 

verdier. Lokaliteter for oppdrett kan ses som unike og verdifulle steder som kan gå tapt. 

Havet er i denne sammenhengen en nøkkelsårbarhetsfaktor og endringer her kan forstås som 

langsomme økologiske variabler som kan nå terskler der store omstillinger er nødvendig for 

å kunne drive oppdrettsnæring i Flora. Temperaturøkning og endring av havstrømmer kan gi 

dårligere tilførsel av oksygen og dermed stress hos fisken som gir en rekke problemer, mens 

høyere temperaturer i seg selv også kan gi mer utbredelse av sykdom som problemer med å 

få vaksinert fisken.   

Oppgavens mål har vært å analysere hvordan lokale aktører i havbruksnæringen og den 

kommunale administrasjonen og planlegging for transport i Flora forholder seg til, og 

tilpasser seg, opplevde og forventede klimaendringer. Informantenes oppfatninger og 

erfaringer er analysert med sikte på å forstå klimatilpasning som del av sosiale prosesser, og 

utviklingen i sektorene informantene arbeider i. Ulike tilnærminger til begrepet 

klimatilpasning, og analysebegreper knyttet til fenomenet, gir ulik problemforståelse og 

ulike forslag til svar. Selv om vi kan ønske oss en felles forståelse, er det grunn til å stille 

spørsmålstegn ved om dette er mulig, og om det er ønskelig. Å leve med paradokser kan 

være en bedre tilnærming. ”Sannheten” om lokal klimasårbarhet kan bare utrykkes på en 

paradoksal måte. Funnene i denne oppgaven viser ulike syn på hva som oppleves som 

aktuell og ”vellykket” klimatilpasning. Strategier og responser knyttet til lokal 

klimatilpasning må ta hensyn til denne kompleksiteten. 
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Vedlegg 1: Intervjuguide for-undersøkelsen 

Mine problemstillinger i forkant av møtet med informant fra kommunen: 

- klimasårbarhetsanalysen. Oppfatninger om hvordan den prosessen har vært. 
- Andre aktiviteter i kommunen som kan knyttes til klimaendringstilpasning. 
- Klimatilpasning i et videre og historisk perspektiv. 
- Internasjonal klimasårbarhet. Flora avhengighet av endringer internasjonalt. 
- Oppdrettsnæringen i kommunen, historikk og status. 
- Oppfatninger om transportdelen av klimasårbarhetsanalysen. 

 

Mine problemstillinger i forkant av møtet med informanter fra oppdrettsnæringen: 

- klimasårbarhetsanalysen til Vestlandsforskning 
- eventuelle endringer i drift/rutiner/planlegging + evt. ekstreme hendelser. 
- historikk for den lokale oppdrettsnæringen 
- driften i dag  
- Eksport og salg 
- råvarer, innkjøp fra andre steder. Nasjonalt og internasjonalt 
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Vedlegg 2: Intervjuguide hovedundersøkelsen 

Dagens situasjon og den nære framtiden 

- Hva oppfatter du som de største utfordringene i ditt arbeid per i dag? 
- Hva ser du som de største utfordringene framover? 
- Tror du at klimaet vil endre seg vesentlig de neste 30 årene?  
- Tror du at endringene vil være store nok til å påvirke din virksomhet/fagfelt? 
- Har du registrert endringer i klimaet allerede? 
- Har disse endringene i så fall påvirket hvordan du har utført ditt arbeid? 
- Har endringene påvirket planene for arbeidet/driften videre? 
- Hva mener du trengs for å møte de nye værforholdene (offentlige midler, andre 

insentiver)?  
- Hvilke ressurser må stilles til rådighet?  
- Hvilke ressurser kan du/dere selv sette inn? 
- Oppfatter du det slik at din virksomhet er spesielt utsatt for negative påvirkning av 

klimaendringer? 
- Oppfatter du klimaendringer som noe som kommer til å ramme hele samfunnet og 

som alle kommer til å måtte tilpasse seg? 
  

Tidsperspektiv 

- Oppfatter du det slik at du har nok tid til å gjennomføre nødvendige tilpasninger, i 
forhold til hvor fort du oppfatter at klimaendringene finner sted? 

- Vil tempoet i klimaendringene ha stor betydning for hvorvidt du klarer å møte dem 
på en måte du selv synes er god? 

- Har din oppfatning om hvor fort klimaet vil endre seg endret seg i løpet av det siste 
året? Hvis så er tilfelle har det endret dine planer for ditt arbeid/virksomhet 
framover? 

-  
Grenser for klimatilpasning 

- Ser du for deg at klimaendringene kan bli så store at det i stor grad vil påvirke din 
virksomhet? 

- Hvor store endringer kan din virksomhet tåle før driften ikke er lønnsom lenger? 
- Hvor mye kan endres før du/dere forlater bransjen? 
- Oppfatter du klimaendringene som noe som kan påvirke din virksomhet i positiv 

retning? I så fall på hvilken måte? 
 

Forbindelser til andre steder 

- Oppfatter du det slik at din virksomhet er sårbar overfor klimaendringer som 
manifesterer seg andre steder i landet/verden? 
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- Tror du at tilpasninger som gjøres her i Flora kan begrense sårbarheten overfor 
klimaendringer andre steder? Hvilke tiltak kan det i så fall være snakk om? 
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Vedlegg 3: Beskrivelse av meg selv og prosjektet til 
informantene. 

Mitt navn er Maria Kløverød Lyngstad og jeg er masterstudent ved Institutt for sosiologi og 
Samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo. Min veileder i arbeidet med masteroppgaven er 
professor Karen O`Brien ved det samme instituttet. På bakgrunn av de problemstillingene 
jeg jobber med har jeg fått et masterstipend fra forskningsprosjektet Potentials and Limits to 
Adaptation in Norway (PLAN). PLAN er et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig 
forskningsprosjekt finansiert av NORKLIMA-programmet i Norges Forskningsråd. Formålet 
med prosjektet er å analysere hvordan enkeltpersoner og lokalsamfunn i Norge tilpasser seg 
klimaendringer. Se eventuelt mer på www.iss.uio.no/forskning/prosjekter/plan/.  

Grunnen til at jeg kontakter deg er at jeg ønsker å gjennomføre et intervju der jeg kommer til 
å stille en del spørsmål knyttet til dine tanker om klimaendringer og hvordan de kan påvirke 
din virksomhet og planleggingen av denne både på kort og lang sikt. Dette er et ledd i 
arbeidet med min masteroppgave hvor jeg søker å gi noen svar på hvordan klimaendringer 
påvirker avgjørelser i forhold til og planlegging av tilpasninger hos aktører i 
oppdrettsnæringen og transportsektoren i Flora kommune. De overordnede 
problemstillingene er: pågår det endringer innenfor oppdrettsbransjen og transportsektoren i 
Flora som kan knyttes til klimaendringer? Hvilke aktører styrer disse prosessene? Oppleves 
disse endringene som en tilstrekkelig tilpasning for de aktørene som utfører dem, i forhold til 
å kompensere for sin egen sårbarhet knyttet til klimaendringene? Hvordan vurderer aktørene 
selv sin egen tilpasningskapasitet? Disse problemstillingene gir et bilde av hva jeg er 
interessert i i denne studien, men i selve intervjuet vil jeg stille mer konkrete spørsmål 
knyttet til din virksomhet. Intervjuet vil bli tatt opp på lydbånd hvis det er i orden for deg. 
Du kan selv velge om du vil at jeg skal anonymisere dine svar i den endelige oppgaven.  

Mitt konkrete spørsmål er om du har mulighet til å sette av tid (ca 1 klokketime) til dette 
prosjektet i løpet av dagene 22.-25. oktober i år. Jeg kommer til å være i Florø disse dagene 
og er i utgangspunktet veldig fleksibel i forhold til tidspunkt og sted.  

Kontakt meg gjerne på e-post: mariakl@online.no eller ring på 986 46 247. Jeg kommer til å 
gjøre en ny henvendelse til deg om ca en uke hvis jeg ikke får svar innen det. Jeg gir deg 
gjerne mer informasjon om prosjektet mitt i forkant av intervjuet hvis det er ønske om det. 

Med vennlig hilsen 

Maria K. Lyngstad 

 

 

http://www.forskningsradet.no/norklima/
http://www.iss.uio.no/forskning/prosjekter/plan/
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