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Resultatområder og funksjoner
klima naturmangfold forurensning friluftsliv

skaffer og formidler 
miljøinformasjon

utøver og iverksetter 
forvaltningsmyndighet

styrer og veileder 
regionalt og kommunalt 
nivå

gir faglige råd

deltar i internasjonalt 
miljøarbeid

samfunnsoppdraget vårt



Vi er på vei mot «+4-gradersverdenen»

Kilde: IPCC

Togradersmålet Uten nye klimatiltak



Foto: Bjørn Gulliksen, UiT Norges arktiske 
universitet 

Hva skjer i havene – det globale bildet

 Havene er allerede påvirket
 Arter flytter mot polene
 Matsikkerhet i tropene 

svekkes
 Forventes vesentlige 

økonomiske tap
 Havforsuring 
 Tilleggsbelastning



Hvordan påvirkes Norge fram mot 2100?

 Varmere i luft og hav
 Økt nedbør og mer

ekstremnedbør
 Flere og større regnflommer
 Havet stiger
 Havene blir surere



Foto: Kjartan Mæstad, 
Havforskningsinstituttet

Et varmere hav endrer ressurstilgangen

 Endret produksjon 
 Endret tilgang til ressurser
 Forflytting av virksomhet 



Foto: Jan Ivar Rødli, Promo Norge

Flere skader fra stormflo når havet stiger

 Stigende hav kombinert 
med stormflo

 Skade på kystnær 
infrastruktur

 Tilpasning til dagens og 
morgendagens klima



Mer nedbør kan påvirke kystfisket

 Økt tilførsel av jord og  
næringssalter

 Økt produksjon av alger
 Ekstra belastning



Norges overgang til lavutslippssamfunnet

10,5 tonn per innbygger 2 tonn per innbygger1 tonn per innbygger 

Millioner tonn CO2-ekvivalenter



Foto: Pixabay, Creative Commons CC0

Fra fossilsamfunnet til bioøkonomien

Bioenergi

Materialer

Mat og fôr 

Kjemikalier



Fiskebåter utenfor Andenes i Vesterålen 
Foto: Kim Abel, Naturarkivet

Muligheter for fiskeri i bioøkonomien

 Utnytte mer av restråstoffet



Oppdrettsanlegg utenfor Flekkefjord. 
Foto: Kim Abel, Naturarkivet 

Muligheter for akvakulturen i bioøkonomien

 Bærekraftig vekst

 Miljø- og sykdomsutfordringer

 Utnyttelse av slam til biogass 

 Teknologiutvikling



Makroalger – ny mulighet i bioøkonomien

 Dyrking av makroalger
 Totalutnyttelse av råstoff
 Identifisere gode arealer og 

mulige miljøinteraksjoner

Tareskog ved Mørekysten. Foto: Lill Haugen 



Kort oppsummert

Klimagassutslipp Klimavirkning

Naturmangfold Matsikkerhet

Fiskeri og 
havbruk
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