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«Jakt på kortsiktig gevinst kan stå i veien for gode valg som tjener til det beste for 

enkeltmennesker, samfunn og planeten. 

Og forskningen viser oss med stadig større tydelighet at vi lenge har utnyttet klodens 

rike ressurser hardere enn den tåler. 

Vi trenger sindighet i møte med alle de nye mulighetene som blir gitt oss. 

Vi trenger ro til gode samtaler om viktige temaer i en tid preget av raske endringer, 

hardt debattklima og global uro. 

Samtidig trenger vi å bli utfordret av ungdommens utålmodighet. 

Vi trenger alt dette for ikke å miste oss selv og hverandre. For ikke å miste alt det gode 

vi har skapt sammen. 

Spørsmålet blir: Hva tjener oss mennesker og vår felles fremtid best? 

Dette berører og opptar oss alle. Vi har ulike svar og kan være dypt uenige. Men vi må 

bare fortsette å søke sammen om de store spørsmålene. Rundt kjøkkenbordene. På 

lunsjrommene. I skoletimene. I politikken. På internasjonale arenaer. For bare sammen 

kan vi løse dem.   

Vi må leve med at vi er forskjellige. 

Vi må tåle ubehagelig kunnskap. 

Vi må klare å se utover vår egen lille teig. 

Vi må tørre å innse at vårt verdensbilde kanskje ikke er det eneste rette. 

Og vi må finne oss i å bli utfordret – ja til og med såret. 

Slik er det å leve sammen – både i små og store felleskap.» 

Hans Majestet Kong Haralds tale nyttårsaften 2019 
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Bakgrunn og mandat 
Denne strategien erstatter Regional plan for 

energi og klima i Sør-Trøndelag 2015-2019 

og Nord-Trøndelags strategi for energi og 

klima 2015-2019. Disse dokumentene hadde 

ulikt virkeområde. Omfanget for den         

sør-trønderske planen var både egen 

virksomhet og hele samfunnet, mens Nord-

Trøndelags strategi kun var knyttet til 

fylkeskommunens egen virksomhet. Begge 

var bygget opp i henhold til Statlige 

Planretningslinjer for klima- og 

energiplanlegging.  

Oppdraget gitt av Fylkestinget er å utforme 

en regional strategi for klimaomstilling i nært 

samarbeid med kunnskapsmiljø og 

næringsliv samt å involvere barn og unge i 

arbeidet med strategien.  

For å beskrive endringer og måloppnåelse for 

fylkeskommunens egen virksomhet, 

klimagassregnskap og klimabudsjett. Se 

eget kapittel i Trøndelag Fylkeskommunes 

økonomiplan. Det er Statistisk Sentralbyrå 

og Miljødirektoratet som fører den offisielle 

klimagassutslippsstatistikken for Norge.  

 

  

Strategiens hensikt  
Hensikten med regional strategi for 

klimaomstilling er å beskrive hvordan vi skal 

jobbe mot et klimanøytralt Trøndelag i 2030. 

Utslippene i Trøndelag må kuttes i henhold 

til internasjonale (Parisavtalen) og nasjonale 

(Klimaloven) forpliktelser. FNs 

bærekraftsmål skal ligge til grunn for 

regional- og kommunal planlegging. 

Trøndelagsplanen vedtok  felles mål for 

utviklingen i Trøndelag fram mot 2030.  

Hovedmålene er: 

• Bolyst og livskvalitet 

• Utvikling av kommunikasjon og 

regionale tyngdepunkt  

• Kompetanse, naturressurser og 

verdiskapning.  

 

 

 

 

Trøndelagsplanens retningsmål utgjør 

ambisjonsnivået som vi tar utgangspunkt i 

for klimaomstilling. Trøndelag kan ta en 

foregangsrolle i klimaomstilling ved å vise 

hvordan en region med sterke næringer og 

spredt bosetting kan skape nye muligheter 

for verdiskapning og kortreist kvalitet for 

innbyggerne.  

Trøndelags strategi for klimaomstilling skal 

være et nyttig verktøy for kommunene. 

Klimaomstilling er mulig og nødvendig for 

store og små kommuner, og 

næringslivsaktører i hele fylket, enten de 

ligger langs kysten, i tettbygde strøk langs 

Trondheimsfjorden eller innlandet. Strategi 

for klimaomstilling skal de gi inspirasjon og 

ledesnor for hvordan klimaarbeid gjøres i 

Trøndelag.  
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Verktøykasse for klimaomstilling  
Her i verktøykassa kan du enkelt klikke på en av boksene under for å komme direkte til 

ulike kapitler i dokumentet. Du kan alltid komme tilbake til denne siden ved å klikke på 

verktøykasseikonet i høyre hjørne.   

HVA ER: 

KLIMAOMSTILLING 

 

KLIMARISIKO 

MAT  BYGG 

 

TRANSPORT  

TEMAOMRÅDER: 

KARBONBINDING PLAST 

MØTEPLASSER 

KOMMUNENS 
VIRKEMIDLER 

SIRKULÆR 
ØKONOMI 

KLIMATILPASSNING 

NYTTIGE 
LENKER 

 UTSLIPPENE 
I    

TRØNDELAG 
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Hva er klimaomstilling? 
Klimaomstilling omfatter tiltak for reduksjon 

av klimagassutslipp, tiltak for klimatilpasning 

og tiltak for å øke karbonbinding i skog, jord 

og hav.  

Klimaomstilling krever omfattende tiltak og 

betyr en transformasjon av dagens 

samfunnsstrukturer. Energi- og arealbruk, 

byutvikling og bygg, infrastruktur og det 

industrielle systemet må gjennom en 

sektorovergripende omstilling. Denne 

omstillingen innebærer en utfasing av fossil 

energi og en mer effektiv energibruk  både i 

husholdningene og næringene.  

Tap av biologisk mangfold og jordsmonn er 

en global utfordring på lik linje med 

klimaendringene. Jordbruket, skogbruket og 

havbruket har en sentral rolle i å utvikle nye 

måter for å bevare og styrke naturgodene i 

Trøndelag. Bygg- og anleggsnæringen, 

landbruk og havbruk, handelsnæringen og 

avfallsbransjen er særlig viktig når det 

gjelder materialer og råstoff som må brukes 

i et kretsløp, fremfor å bli til avfall/

forurensning. Å bevare og styrke 

naturmangfoldet handler også om å ta vare 

på bokvaliteter i folks nærmiljø, samtidig 

som det kan være med å styrke jordbrukets 

robusthet.  

Behovet for nye løsninger innen transport, 

energi, matproduksjon og infrastruktur 

representerer utviklingsmuligheter for 

offentlig forvaltning og næringslivet. I 

Trøndelag er vi posisjonert til å gripe disse 

utviklingsmulighetene blant annet gjennom 

synergier mellom regionale 

utdanningsinstitusjoner, forsknings- og 

utviklingsinstitusjoner og næringsliv. 

Europas «grønn giv» er en vekststrategi med 

mål om et klimanøytralt EU innen 2050, der 

bevaring av naturmangfold, utvikling av ny 

teknologi og produkter samt rettferdig 

omstilling er hovedsatsningene. Den grønne 

given er tverr-sektoriell, og beskriver mål for 

ren energi, bærekraftig mobilitet og 

matproduksjon. Europakommisjonen vil også 

lansere en handlingsplan for sirkulær 

økonomi for tekstiler, plast, bygg og 

anleggssektoren samt elektronikk-bransjen.  

EU legger press på finansmarkedene 

gjennom reformer for at de skal bidra til 

grønn omstilling. Dersom aktørene i 

finansmarkedene har en god forståelse av 

hvilken risiko klimaendringene innebærer for 

ulike sektorer og næringer, vil investorer og 

finansnæringen kunne bidra til omstilling 

både gjennom eierskapsutøvelse, 

kredittgivning og utvikling av nye produkter 

og tjenester (NOU 2018). Dette for at det 

skal bli lettere for EUs borgere å spare og 

investere i selskaper som tar bærekraft på 

alvor. Det skal også posisjonere Europas 

finanssektor i forhold til grønn teknologisk 

utvikling.  

FIGUR 2 : Klimaomstilling, kilde: Klimastiftelsen Hva er European Green Deal? 
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Hva er klimarisiko? 
Klimarisiko er et begrep som beskriver 

konsekvensene av global oppvarming i 

henhold til fire risiko-kategorier: fysisk 

risiko, overgangsrisiko, ansvarsrisiko og 

søksmålsrisiko. Det er særlig de tre første 

kategoriene som er relevant for 

fylkeskommunen og kommunene i 

Trøndelag.  

Norsk økonomi er utsatt for fysisk risiko 

knyttet til klimaendringer. Fysisk risiko 

betegner kostnader forbundet med fysiske 

konsekvenser av klimaendringer som økt 

flom, skred, tørke, havnivåstigning osv. 

Trøndelags primærnæringer er sterkt utsatt 

for fysisk klimarisiko. Kostnadene forbundet 

med uforutsett vedlikehold på veinette som 

følge av et villere og våtere vær må antas å 

være stigende i årene som kommer.   

Risiko for tapte verdier som følge av raske 

teknologiske gjennombrudd eller endrede 

rammevilkår beskrives som overgangsrisiko. 

I hvilken grad er kommunens verdiskapning 

og sysselsatte i stand til å delta og bidra i 

omstillingen fra fossilt til fornybart? 

Sårbarheten til trøndersk næringsliv er i 

denne sammenheng særlig knyttet til 

eventuelle endringer i det internasjonale 

klimapolitikk-regimet. Teknologiske skift, for 

eksempel til nullutslippsteknologi innenfor 

transportsektoren, vil ha betydning for 

sysselsetting og endre kompetansekravene i 

hele verdikjeden. Videre er mange prosesser 

i industrien basert på fossilt kull som 

innsatsfaktor med store CO2 utslipp som 

konsekvens. Reduksjon i disse 

klimagassutslippene krever nye 

produksjonsprosesser, bruk av biokarbon, 

fundamentalt ny teknologi eller karbonfangst 

og -lagring. For norsk økonomi kan en 

synkende etterspørsel etter fossile 

energikilder som følge av politiske eller 

teknologiske skift være en betydelig 

overgangsrisiko. 

Søksmålsrisiko beskriver bruken av 

rettsvesenet for å stanse aktivitet som 

forårsaker utslipp eller å få erstattet 

kostnader og tap som følge av 

klimaendringer. Det har vært en økning i 

antallet klimarelaterte søksmål, men det er 

vanskelig å kvantifisere størrelsen på 

søksmålsrisiko for Norge (NOU 

2018:17Klimarisiko og norsk økonomi). 
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Klimagassutslipp i Trøndelag 

De direkte utslippene i Trøndelag er i 

hovedsak knyttet til transport, jordbruk, 

industri og avfallshåndtering (Figur 1). Dette 

er utslipp som er knyttet til produksjon.  

De industrielle utslippene kommer fra 

smelteverk. Annen industri er 

punktutslippene knyttet til kalkverkene i 

Verdal og Inderøy. Utslipp fra 

petroleumsaktivitet på kontinentalsokkelen 

er ikke inkludert i Miljødirektoratets 

utslippsstatistikk for kommuner/

fylkeskommuner. For klimagassutslipp fra 

denne type prosessindustri er 

energieffektivisering og karbonfangst fra 

prosessen den eneste løsningen som på sikt 

kan gi bransjen betydelige utslippskutt. 

Dette er lange forskningsløp som 

prosessindustrien selv er involvert i, og vil 

ikke bli beskrevet nærmere i denne 

strategien. Utslippene fra industri, olje og 

gass er kvotepliktig i henhold til EUs 

karbonkvotemarked, og man må påregne en 

økt kvotepris i årene som kommer. 

En supplerende tilnærming til å forstå 

hvordan klimagassutslipp kan reduseres er 

gjennom analyse av klimafotavtrykk. 

Klimafotavtrykk beskriver ikke punktutslipp, 

men tar utgangspunkt i forbruket og de 

utslippene som genereres i varens/

tjenestens livsløp. Forbruket av klær eller 

elektronikk gir et klimagassutslipp i 

produksjon til distribusjon som ofte er 

utenfor kommunegrensene, så vel som 

utenfor Norges grenser. Klimafotavtrykket til 

norske gjennomsnittshusholdninger, 

virksomheter eller enkeltpersoner er mange 

ganger så stort som de direkte 

klimagassutslippene som inngår i 

Miljødirektoratets tall.  

Figur 3 : Klimagassutslipp fra punktkilder i Trøndelag i 2017 
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Hvis vi fordeler de direkte utslippene i 

Trøndelag, så har en gjennomsnittstrønder 

et utslipp på 6tonn CO2 ekvivalenter. Ved å 

ta med importerte varer og tjenester, altså 

forbruksvarer som har forårsaket utslipp et 

annet sted, så har gjennomsnittstrønderen 

et klimafotavtrykk på 12t CO2 ekvivalenter. 

Inntekt er den faktoren som påvirker 

klimafotavtrykket i høyest grad; høyere 

inntekt gir høyere forbruk. For husholdninger 

i spredtbygde strøk går en høyere andel av 

forbruket til energi (pga. mer eiendom per 

person og pga. mer drivstoff til bil (pga. 

større avstander og dårlige kollektivtilbud)). 

Husholdninger i byer har imidlertid et høyere 

generelt forbruk av varer og tjenester i 

andre kategorier, samt også flere flyreiser. 

For å redusere trøndernes klimafotavtrykk 

må det utvikles gode alternativer knyttet til 

forbruksvaner for kosthold, reisevaner, varer 

og tjenestekjøp. Dersom Trøndelag skal 

bidra til å innfri målene i Paris-avtalen så må 

klimafotavtrykket per trønder reduseres til 

2tonn CO2 ekvivalenter innen 2030. 
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Klimatilpasning i Trøndelag 

I landbruks- og kystfylket Trøndelag er det 

betydelig fysisk risiko knyttet til 

klimaendringer. Klimaprofilen oppsummerer 

sannsynligheten for endrede værforhold som 

følge av global oppvarming i  Trøndelag. 

Arbeidet med klimatilpasning må både ta 

høyde for beredskap knyttet til akutte 

hendelser, som flom og skogbranner. De 

kroniske, snikende endringene som surere 

hav, havnivåstigning og endring av 

vekstsesong og antall vinterdager har 

konsekvenser både for kommuner og 

næringsliv.   

Det er et stort potensial for å videreutvikle 

naturbaserte løsninger for klimatilpasning. 

Åpning av bekkeløp og tilbakeføring av 

vannveier kan være rimeligere enn tekniske 

løsninger samtidig som naturmangfold 

bevares og styrkes.   

Norsk økonomi er åpen og i stor grad basert 

på internasjonal handel. Klimaendringene i 

andre land vil derfor ha betydning for Norge.  

Det er svært sannsynlig at importvarer øker i 

pris og at matproduksjonen globalt vil synke. 

Norge er ikke lenger selvforsynt med 

matvarer, så en vellykket klimaomstilling må 

også øke matvaresikkerheten og redusere 

sårbarhet knyttet til import av mat. Norge vil 

kunne oppleve en dramatisk økning i 

behovet for å gi akutt bistand, krisehjelp og 

støtte til klimatilpasning i utviklingsland, og 

et økt antall flyktninger vil kunne føre til et 

større innvandringspress på Norge.  

  

Figur 4 : Hva klimaendringer betyr for Trøndelag (Kilde: klimaservicesenter.no)  
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Virkemidler for klimaomstilling 
Trøndelag fylkeskommune og kommunene i 

Trøndelag kan ta en  rolle som 

samspillsaktør for klimaomstillingen. Som 

demokratisk legitimerte samfunnsutviklere 

kan kommunene sette i gang prosesser for 

omstilling av lokalt næringsliv gjennom 

kompetanseheving og å ta i bruk ny 

teknologi og tilrettelegge for endringer av 

husholdningenes forbruk. Å mobilisere til 

dialog med lokale aktører for å gjennomføre 

gode ideer til lokal omstilling er en del av 

denne rollen.  

En forutsetning er at kommunenes politiske 

og administrative ledelse må kjenne eierskap 

til klimaomstilling. De enkelte enhetene som 

vann og avløp, eiendom, planlegging, 

utdanning, helse og omsorg og innkjøp kan 

alle bidra i klimaomstilling og må styrkes i 

kompetanse og kapasitet. Det ildsjel-drevne 

klima og energi-arbeidet i kommunene må 

institusjonaliseres. Kompetanseoverføring og 

mobilitet på tvers av sektorer, bransjer og 

geografi til utvikling av nye næringer er 

sentralt for å lykkes med klimaomstilling.  

Kommunene har juridiske, markedsbaserte 

og nettverksbaserte virkemidler.  

Plan- og bygningsloven (PBL) er et av de 

viktigste langsiktige virkemidlene i norsk 

klimapolitikk. Den pålegger kommunene å ta 

klimahensyn, både for utslippsreduksjon og 

klimatilpasning i sin planlegging. 

Kommunene er planmyndighet og skal 

tilrettelegge for en arealbruk som reduserer 

utslipp gjennom å redusere transportbehov. 

Gjennom PBL kan kommunen hindre 

nedbygging av skog, myr og dyrka mark. 

Disse arealene kan binde CO2, dersom de 

forvaltes på en bærekraftig måte. Risiko og 

sårbarhetsanalyser knyttet til effekter av 

global oppvarming som havnivåstigning, økt 

ras, skred og flomfare skal også inngå i 

kommunenes planlegging. 

Markedsbaserte virkemidler er avgifter, 

ulike former for subsidier og 

konkurransebaserte offentlige anskaffelser 

(anbudsprosesser). I anbudsprosesser kan 

fylkeskommunen og kommunene sette 

miljøkrav, både i forhold til 

klimagassreduksjon og bruk av 

nullutslippsteknologi. Det offentlige kan også 

gå foran i å etterspørre «nye» produkter og 

tjenester og dermed drive fram en 

teknologiutvikling. Som veieier kan 

fylkeskommunen innføre bompenger. 

Kommuner kan innføre parkeringsavgifter for 

å begrense lokal bilbruk eller 

renovasjonsavgifter for å innføre en offensiv 

kretsløpsbasert avfallshåndtering. Tilskudd til 

elsykler, samarbeidsprosjekter med lokalt 

næringsliv for grønn næringsutvikling og 

tilskudd rettet mot miljøtiltak i landbruket er 

eksempel på markedsmekanismer 

kommunene kan ta i bruk.  

Nettverksbaserte virkemidler er den 

rollen kommunen kan ta for å legge til rette 

for handlingsskapende møteplasser, der 

kommunens innbyggere og næringsliv 

medvirker til å utforme lokale klimatiltak     

og etablere samarbeidsarenaer. Dette 

arbeidet er svært viktig for å skape lokal 

aksept og legitimitet for klimapolitikken.  
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Den lineære økonomien – som kjennetegnes 

av bruk og kast – har dominert 

verdensøkonomien det siste århundret. 

Sirkulær økonomi dreier seg om hele 

verdikjeden; fra design som sikrer 

produktets levetid og reparasjonsmulighet, 

til å tilby tjenester fremfor produkter, 

reparasjon, oppgradering, forlenget levetid 

og gjenbruk.  Gjennom deling, ombruk og 

sambruk skal ressursene inngå i et kretsløp 

fremfor å gå tapt og føre til forurensning. En 

sirkulær økonomi bidrar til å redusere energi

- og ressursbruk, men opprettholde 

verdiskapning. Utvikling av teknologiske 

løsninger for ressurseffektiv 

materialgjenvinning. En kretsløpstanke gir 

store besparelser av klimagassutslipp, ved at 

produkter kan gjenbrukes.  

Hva er sammenhengen mellom         
digitalisering og klimaomstilling? 

Digitale verktøy er et viktig redskap for 

klimaomstilling. Den fjerde industrielle 

revolusjon forandrer vesentlig hvordan vi 

produserer og forbruker. Digitalisering 

muliggjør smarte hjem og smarte byer, det 

vil bli mulig å styre trafikkflyt for mindre kø 

og redusere energietterspørsel, og 

innovasjon på tvers av sektorer blirlettere. 

Digitale plattformer som søkemotorer, 

sosiale medier, e-handel og 

betalingsplattformer dekker en økende andel 

av økonomiske transaksjoner og aktiviteter i 

ulike næringer (NHO, 2018). Økt 

digitalisering vil kreve god forståelse for 

personvernhensyn og digital kompetanse, 

både hos myndigheter, næringslivsaktører 

og innbyggere. Digital inkompetanse, særlig 

knyttet til en aldrende befolkning er en 

utfordring når grunnleggende 

samfunnstjenester kun ivaretas via internett. 

Samtidig kan digitale løsninger kan være et 

verktøy for kompetanseheving hos 

befolkningen i hele fylket.  

Hva er sammenhengen mellom        
sirkulær økonomi og klimaomstilling? 
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• Trøndelag legges FNs bærekraftmål til grunn for 

myndigheters, næringsliv og akademias innsats  

• I et klimarobust Trøndelag inkluderes en faktabasert 

klimarisikovurdering i beslutningsgrunnlag hos 

myndigheter og næringsliv 

• Hele Trøndelag engasjeres i arbeidet med å 

realisere lavutslippssamfunnet på individ-, 

organisasjons- og samfunnsnivå  

• Trøndelag fylkeskommune, andre offentlige            

aktører og næringsliv gjennomfører innovative, 

bærekraftige anskaffelser 

PRINSIPPER FOR  
KLIMAOMSTILLING I TRØNDELAG 
For å lykkes med klimaomstillingen i Trøndelag er det 

nødvendig å våge ta risiko og utøve lederskap. Vi må 

framsnakke de kommunene og de prosjektene som 

går opp nye veier. Ved å formulere noen prinsipper 

som beskriver ønsket retning og atferd for 

beslutningstagere i Trøndelag kan vi alle bidra til å 

dra i samme retning og samarbeide for å nå målet 

om et klimanøytralt, sosialt rettferdig og bærekraftig 

Trøndelag.   
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Temaområder for klimaomstilling  

 

MAT 

BYGG 

TRANSPORT  

KARBONBINDING 

PLAST 

MØTEPLASSER 

Med bakgrunn i kunnskap fra forskningsmiljø, veikart mot lavutslipp fra ulike 

bransjer og klimaverksted for ungdom i Trøndelag har vi definert noen              

temaområder for klimaomstilling. Her er utfordringsbildet og muligheter skissert.      

«Sånn gjør vi det i Trøndelag» beskriver hvordan vi sammen kan jobbe med    

klimaomstilling innenfor disse temaområdene. 
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MAT 
I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff.  

Utfordringsbildet 

Aktiviteter fra hele matsystemet står for 

mellom 21-37 prosent av totale 

menneskeskapte klimagassutslipp (IPCC, 

2019). Disse utslippene stammer fra utslipp 

fra dyrking og produksjonsprosesser, 

videreforedling og bearbeiding, og transport i 

alle ledd.  

Matproduksjonen i Trøndelag er eksponert 

for klimarisiko i form av den fysiske risiko fra 

et endret klima. Produksjonsforholdene 

endrer seg ved mer ustabilt vær og 

nedbørsmønster, varmere og surere hav og 

økt risiko for ekstremvær som belaster 

infrastruktur og utstyr i større grad. Tap av 

biologisk mangfold og spredning av 

sykdommer/skadegjørere til nye områder 

kan påvirke evnen til matproduksjon i 

Trøndelag. Internasjonal handel og 

internasjonale råvarepriser vil bli mer 

uforutsigbare i årene fremover og kan 

påvirke havbruks og landbruksnæringen i 

Trøndelag negativt. Overgangsrisiko for 

næringene knyttes til verdikjedene i hav- og 

jordbrukssektoren der import av 

innsatsfaktorer og eksport av varer i stor 

grad er basert på lave transportkostnader.  

En videre overgangsrisiko er raske endringer 

i forbrukerpreferanser knyttet til redusert 

etterspørsel av kjøtt. Det er en utfordring for 

det trønderske jordbruket at 

klimafotavtrykket til importerte veganske 

varer kan beregnes til å være mindre enn 

lammelåret fra en lokal sau. Samtidig er det 

viktig å se helhetsbildet for matproduksjon 

og beredskap for matvaresikkerhet. 

Jordbruket er også knyttet til lokalsamfunn, 

sysselsetting, kulturlandskap og tradisjon.  
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MAT 
I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff.  

Muligheter 

Bærekraftig jordbruk og matforbruk er 

sentralt for klimaomstilling. En 

matproduksjon basert på verdier som 

biodiversitet, lite sprøytemidler, dyrevelferd 

og god lokal mat kan øke livskvalitet og 

redusere klimagassutslipp. Et større 

mangfold av sorter og utvikling av 

klimarobuste vekster er sentralt. Et skifte 

over til mer bruk av kortreist mat fra lokale 

gårder og at vi spiser det som er tilgjengelig 

i sesongen vil redusere både utslipp fra 

transport og matsvinn.  

Dagligvarekjedene og 

næringsmiddelprodusentene er viktige 

bidragsytere i klimaomstilling fordi de har en 

sterk påvirkningskraft på forbrukernes atferd 

gjennom hva de tilbyr.  

Rundt 25 prosent av all mat produsert for 

mennesker blir ikke spist (IPCC, 2019). 

Reduksjon av matsvinn har et stort potensial 

fordi det reduserer utslipp fra matproduksjon 

og ikke minst utslippsreduksjon fra 

transport.  

Bærekraft og sirkulærøkonomiske prinsipper 

må ligge til grunn for matproduksjonen i 

Trøndelag. Hav- og jordbruket i Trøndelag 

kan bidra til økt matsikkerhet ved å ha som 

mål å produsere mest mulig mat med minst 

mulig ressursbruk. Klimagassutslippene fra 

landbruket kan reduseres gjennom  

omlegging til fossilfrie energiløsninger.  

Fiskeri- og havbruksnæringen er sterk i 

Trøndelag, og har en tilhørende 

næringsutvikling i en høyteknologisk 

leverandørindustri. Vi har mulighet for å 

videreutvikle kyst- og havområdene utenfor 

Trøndelag som energieffektiv bidrag til 

verdens matvareproduksjon. Bærekraftig 

utvikling av havbruksnæringen forutsetter 

kontroll med avfallsstrømmer, håndtering av 

sykdom og arealkonflikter. Restråstoffer fra 

havbruksnæringen kan håndteres bedre og i 

større grad videreutvikles til 

høyverdiprodukter. Nye bærekraftige 

ressurser kan integreres i fôrkjeden. Det er 

etablert gode samarbeidsarenaer mellom 

forvaltning, forskning og næring som må 

videreføres for å sikre god forvaltning av 

havet og økt bærekraftig produksjon av 

sjømat (Grønn konkurransekraft 2016).   
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MA
T  

Sånn gjør vi det i Trøndelag 

• Produsere mest mulig mat på lokale ressurser 

• Ivareta miljøverdier og dyrevelferd i matproduksjon 

• Redusere matsvinn gjennom hele verdikjeden 

• Styrke innkjøpskompetanse i offentlige kantiner for 

kortreist mat  

• Videreutvikle et klimasmart jord- og havbruk 

• Styrke kompetansen rundt klimarobuste arter  

• Utnytte beiteressursene som finnes 

• Lukke kretsløp for fosfor og nitrogen 

• Elektrifisere havbruk og fiskeflåte 
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BYGG 
I 2030 har Trøndelag et balansert utbyggings- og bosettingsmønster  

Globalt står byggenæringen for 40% av 

klimagassutslippene. Bygg medfører ulik 

klimabelastning knyttet til materialvalg, 

byggeprosess, transport til og fra bygget, 

oppvarming og nedkjøling i drifts og 

vedlikeholdsfasen og ved eventuell 

ombygging eller riving.  

Bygg- og eiendomssektoren er den største 

forbrukeren av materialressurser i Norge. 

Sektoren genererer også mye avfall; like 

mye som husholdninger og industri 

genererer hver for seg. Avfallet er jevnt 

fordelt fra nybyggaktivitet, rehabilitering og 

riving. Det er et betydelig potensial for økt 

materialgjenvinning, spesielt av trevirke 

(Kommunal og 

moderniseringsdepartementet, 2012). 

Bygg i byer og tettsteder er utsatt for fysisk 

klimarisiko i form av havnivåstigning og økt 

fare for flom og skred. Våtere og villere vær 

påvirker levetiden til bygget. 

Overgangsrisiko for byggenæringen er 

knyttet til knapphet på råvarer og økte priser 

på CO2 intensive byggematerialer.  

Muligheter 

For steds- og byutvikling er det flere 

momenter som knytter seg til 

klimaomstilling. Samlokalisering av 

boområder, kommersielle aktiviteter, 

arbeidsplasser og fritidstilbud reduserer 

behovet for transport. Fortettet bygging og 

boform gir også gevinster i form av økt 

materialeffektivitet. For å skape gode 

bomiljø i fortettede områder må 

kulturminner ivaretas. Åpning av bekker for 

å dempe flomfare og for å ta imot store 

nedbørsmengder kan utvikles til også å by 

på rekreasjonsområder og grønne lunger 

som ivaretar naturmangfold og behovet for 

folkehelsetiltak.  

De fleste byggene er allerede bygget. Hvis 

man medtar utslipp knyttet til produksjon og 

transport av nye materialer vil man se at 

rehabilitering normalt gir mindre utslipp enn 

rivning og nybygging.  

Økt bruk av tre i bygg kan erstatte 

utslippsintensive byggematerialer som stål 

og betong. De senere år har det vært 

omfattende teknologiutvikling på feltet og 

det er nå mulig å bygge med tre på måter 

som oppfyller krav til brannsikkerhet, lyd og 

evnen til å motstå råteskader. Samtidig må 

materialvalg tas ut fra en helhetsvurdering 

knyttet til robusthet og behov for 

fleksibilitet.   

Bygg kan være en energihøster. Det betyr at 

bygningsmassen blir integrert som aktiv 

medspiller i energisystemet med lokal 

energiproduksjon fra solceller/bioenergi/

vedfyring/treflis/varmepumper. 

Energiutveksling i nabolag kan redusere 

behovet for utbygging av nett. Smart nett-

teknologi, energilagring og utvikling av 

desentraliserte systemer og nye teknologier i 

husholdningene skaper nye markeder for 

teknologibedrifter, byggenæring og 

leverandørindustri.  

Utfordringsbildet 
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BY
GG

  
Sånn gjør vi det i Trøndelag 

• Ved rehabilitering og nybygg skal offentlige aktører i 

Trøndelag stille krav om bærekraftige byggeplasser 

og klimanøytrale bygg 

• Det skal fortrinnsvis benyttes tre som 

byggemateriale 

• Sikre en mangfoldig boligstruktur i gode bomiljø ved 

fortetting i byer og på tettsteder med viktig 

infrastruktur 

• Teste og utvikle forretningsmodeller for bygg som 

energihøster og produsent 

• Bruke kunnskap fra lokal byggeskikk og 

håndverkstradisjon for å bygge med kortreiste 

materialer og i henhold til klimatiske betingelser og 

terreng 

• Videreutvikle plattformer for gjenbruk og ombruk av 

byggemateriale og interiør 
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TRANSPORT  
I 2030 har Trøndelag en bærekraftig transportstruktur og klimanøytralt 

transporttilbud  

Utfordringsbildet 

Transport medfører klimagassutslipp fra 

biler. Det gjør også utslipp fra produksjon og 

distribusjon av biler og drivstoff. 

Transportsektoren er ansvarlig for 24% av 

globale utslipp. mens sektorens andel av 

utslippene i Norge er 31%. Veitrafikken 

tilsvarer 55% av utslippene fra 

transportsektoren. Den største andelen 

kommunefordelte utslipp kommer fra 

transport, og i all hovedsak fra vegtrafikk.   

Klimarisiko knyttet til transport er økte 

kostnader til vedlikehold og drift av veinettet 

med økte ekstremværhendelser. Store 

vannmengder knyttet til økte 

nedbørsmengder men også mildere vintre 

medfører en økt belastning på vannveiene. 

Samfunnsplanlegging og utvikling av annen 

infrastruktur, som jernbane og strømnett må 

også ta høyde for klimaendringer for å 

redusere klimarisiko.  

 

Overgangsrisikoen for transportsektoren er 

at den må levere de største kuttene i 

klimagassutslipp. Sektoren er sterkt påvirket 

av politiske vedtak på klimaområdet, som 

bompenger, nullutslippssoner og vegprising 

er eksempler. Reguleringer vil også kunne 

påvirke konkurranseflaten mellom lastebil, 

tog og skip i varetransporten. Overgangen til 

nullutslipp i transportsektoren vil 

representere store muligheter for verdikjeder 

som understøtter forandringene, mens det 

vil være en trussel mot dem som 

representerer store utslipp. Innretningen på 

skatter og avgifter, og ikke minst brå 

endringer i ordningene, kan representere 

betydelig risiko for næringene involvert. Et 

eksempel er verdiutviklingen på (brukte) 

biler, enten det er personbiler eller kjøretøy 

som brukes til næringsformål. 
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TRANSPORT  
I 2030 har Trøndelag en bærekraftig transportstruktur og klimanøytralt 

transporttilbud  

Muligheter 

I bilparken i Trøndelag er det en markant 

økning i andeler biler med el-, hybrid-

teknologi. Norge har et nasjonalt mål om 

100 prosent nullutslippsbiler i nybilsalg i 

2025. I luftfarten er visjonen nullutslipp i 

innenriks luftfart innen 2040, og luftrommet 

mellom Røros og Östersund skal brukes til 

testing av elektriske fly og droner.  

Elektriske og hydrogendrevne busser, båter 

og ferger er sentralt for nullutslippsmobilitet. 

Videre vil innovasjon innen smarte 

informasjonssystemer i transport og 

planlegging, ny ladeteknologi og batterier 

medføre skift i hvordan vi forflytter oss.  

Nullvekstmålet for personbiltransport krever 

videre satsning på kollektivtiltak og tiltak for 

gående og syklende. Redusert bilbruk har  

gevinster med tanke på luftkvalitet, 

trafikksikkerhet, støybelastning og generell 

livskvalitet i byer og tettsteder. Reduksjon 

av transport vil være mulig gjennom god 

tilgang til nett i hele fylket. Den digitale 

infrastrukturen legger til rette for utvikling 

av mobilitetsløsninger knyttet til bildeling, 

bruk av nettmøter eller sømløse overganger 

mellom kollektivtilbud.   
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Sånn gjør vi det i Trøndelag 

• Redusere  transportbehovet gjennom en samordnet bolig-, 
areal- og transportpolitikk 

• Utvikle nye løsninger for godstransport i samarbeid med 
næring og kunnskapsmiljø 

• Utvikle verdikjeder for næringer for utslippsfri infrastruktur:  

• ferge- og skipsløsninger som utnytter nye energiløsninger og nye 
styringssystemer 

• nye energiforsyningsløsninger til transportsektoren, eksempelvis 
ladestasjoner til elektrifisering, batteriteknologi eller 
hydrogenløsninger 

• miljøkrav til drosjenæringen 

• selvlærende intelligente systemer for transportsektoren 

• Gjøre transporten utslippsfri:   

• 100 % av nye personbiler er elektriske innen utgangen av 2025 

• 100 % av nye lette varebiler er elektriske innen utgangen av 2025 

• 100 % av nye tyngre varebiler er elektriske innen utgangen av 2030 

• 50 % av nye lastebiler er el- eller hydrogenkjøretøy i 2030 

• 100 % av nye bybusser er elektriske innen utgangen av 2025 

• 75 % av nye langdistansebusser er el- eller hydrogenkjøretøy i  

• 45 % av nysalg av motorsykkel (MC) og moped er elektriske i 2030 

• Tilrettelegge bilfrie områder i by og tettsteder 

• Prioritere infrastruktur som øker bruk av kollektiv, sykkel 
eller gange fremfor bil 

• Støtte opp om statlige virkemidler, som byvekstavtaler og 
nullvekstmål 

• Kombinere ulike transportformer i knutepunkter 

• Fremme klimavennlige løsninger i luftfarten gjennom 
samarbeidet i Luftfartsforum 
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KARBONBINDING  
I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av bioråstoff 

Muligheter 

Potensialet for binding av CO2 gjennom 

biomasseproduksjon er betraktelig. Det 

forutsettes en helhetlig, bærekraftig 

forvaltning for at tiltak knyttet til 

bioenergivekster og nyplanting av skog fører 

til utslippsreduksjon uten negative 

konsekvenser for matsikkerhet (IPCC, 2019). 

Klimapanelets scenarioer viser at det er 

mulig å øke opptak av CO2 i skogbruk uten 

at det går på bekostning av biologisk 

mangfold eller andre bærekrafts mål.  

Landbruket er utsatt for klimarisiko gjennom 

endringer i vekstsesongens lengde, nedbør 

og temperaturforhold. Økt spredning av 

skadedyr er også en risiko. Denne økte 

risikoen vil best kunne håndteres ved hjelp 

av oppdatert kunnskap og samhandling 

mellom forskningsmiljø, forvaltning og 

næringsaktørene. Det vil være behov for å 

endre valg av vekster og høstingsregimer og 

tilpasning av jordarbeiding, tidspunkt og 

mengde for gjødsling.  

Trøndelag har naturgitte forutsetninger for å 

nå ambisiøse mål om karbonbinding i 

matproduksjon (jordbruk og havbruk) og 

skog. Her må det gode samspillet mellom 

næringsaktører og FoU-kompetanse 

videreutvikles.  

For å utnytte skognæringens 

opptakspotensial må aktiviteten knyttet til 

ungskogpleie og skjøtsel på norske 

skogeiendommer økes, og det må sikres at 

aktørene har et langsiktig perspektiv på sin 

forvaltning. Dette vil heve kvaliteten på 

tømmeret og redusere hogstkostnadene på 

sikt.  

Det finnes både aktører innenfor næringsliv 

og forskning på tare-produksjon i Trøndelag i 

dag. Tare har potensial til å brukes innen 

mat og medisiner, som fôr-ressurs, til 

biokjemikalier, gjødsel og plantevernmidler 

og bioenergi.   

 

Utfordringsbildet 
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Sånn gjør vi det i Trøndelag 

• Utvikle  teknologi og kompetanse til verdikjedene 

jord, skog og hav for å finne nye løsninger knyttet til 

karbonbinding 

• Forvalte arealene for best mulig biomasseproduksjon 

• Styrke samhandling mellom kompetansemiljø på 

naturmangfold, næringsliv og råvaresterke distrikt 

• Styrke planting- og skogkulturinnsatsen for 

bærekraftig forvaltning av skog 
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PLAST  
I 2030 er trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig 

næringsutvikling og teknologi  

Muligheter 

Økt forbruk av plast øker utslippene fra ulike 

ledd i plastens verdikjede: utvinning av 

petroleumsprodukter, frakt, raffinering og 

forbrenning av plasten når den ikke lengre 

brukes. Miljøkostnadene knyttet til plast er 

skader og ødeleggelser på grunn av plast i 

naturen, og da særlig havet, 

klimagassutslipp fra forbrenning av plast og 

helseskader som følge av skadelige stoffer i 

plasten. Det er rundt 100 000 tonn 

plastemballasje som havner i norske 

husholdninger . Av dette blir om lag en 

tredjedel samlet inn. Av dette igjen, blir 80 

prosent sortert ut til materialgjenvinning i 

Tyskland (Klimastiftelsen, 2018). 

Gode emballasjeløsninger er under utvikling, 

noe som er viktig for å hindre matsvinn. 

Trevirke er i dag råstoff for noen typer plast, 

som i brilleinnfatninger. 

Treforedlingsindustrien i Trøndelag kan 

produsere mye råstoff til plastproduksjon. 

Plasten kan danne grunnlag for en 

gjenvinningsindustri der kvaliteten på 

gjenvunnet plast øker og kostnaden 

reduseres.  

 

 

Utfordringsbildet 
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Sånn gjør vi det i Trøndelag 

• Sette miljøkrav i offentlige innkjøp for å redusere 

plastfotavtrykk  

• Innføre kildesortering som omfatter plast i hele 

fylket 

• Utvikle gode emballasjeløsninger for å hindre 

matsvinn 

• Utnytte potensialet i treforedlingsindustrien i 

Trøndelag for produksjon av råstoff til 

plastproduksjon 

• Videreutvikle verdikjeder for              

gjenvinningsindustrien  
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HANDLINGSSKAPENDE MØTEPLASSER  
I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag  

Muligheter 

Norge er gjennom mange år målt til å være 

et av de beste landene å bo i. Samtidig er 

det noen utviklingstrekk knyttet til 

polarisering av klimadebatten, økende 

ensomhet og psykiske lidelser hos barn og 

unge som viser at systematisk jobbing med 

inkludering og sterke fellesskap er viktig. En 

reduksjon av klimafotavtrykket til trønderne 

vil primært være et resultat av endringer i 

energisystemet og transportsektoren. 

Samtidig vil klimaomstilling på individnivå 

være knyttet til atferdsendring og et 

redusert materielt forbruk. 

Som i verden for øvrig er det en 

urbaniseringstrend. Fraflytting og aldrende 

befolkning preger deler av fylket. 

Sentralisering av utdanningstilbud og 

arbeidsmarked samt større og færre 

gårdsbruk vil sette preg på Trøndelags 

distrikter.  

Trøndelag fylkeskommune og kommunene 

kan gå foran for å skape gode møteplasser 

for kommunens innbyggere og næringsliv. 

Fokus på kortreist mat, gangavstand til 

offentlige tjenester og livskvalitet gjennom 

levende lokalsamfunn kan brukes som 

argumenter for å opprettholde og styrke 

bosetting utenfor sentrale strøk.   

 

Møteplasser for samarbeid, frivillighet og 

egenaktivitet kan styrke arbeidet med lokal 

samfunnsutvikling og klimaomstilling. 

Engasjement knyttet til deltagelse og annen 

meningsskapende aktiviteter kan bidra til 

fellesløsninger og å ta et utvidet 

samfunnsansvar. Innbyggerinvolvering 

skaper også en større aksept og utvider 

handlingsrommet for lokal klimapolitikk.  

Klimaomstilling i Trøndelag handler også om 

å sikre at alle får mulighet for en meningsfylt 

deltagelse i samfunnet. Med en økende grad 

av robotisering og kunstig intelligens kan 

kortere arbeidstid være et virkemiddel for å 

dele på meningsfylte aktiviteter og i størst 

mulig grad inkludere alle i samfunnslivet. 

Dette kan også avhjelpe utfordringer knyttet 

til manglende integrering, økt utenforskap 

og en aldrende befolkning.  

Delingsøkonomien beskriver hvordan 

frivillige (ikke-kommersielle aktører) deler på 

tilgang til goder og tjenester. Kommuner kan 

bidra med tilrettelegging for delingsøkonomi 

gjennom støtte til bildelingsordninger, 

tilskudd til sportsutstyr-boder eller by/

bygdesykler. Tiltak som skolehager og 

andelsjordbruk kan bli en viktig og 

meningsfull fritidssyssel der også barn får 

innsikt i hvordan mat produseres. 

Utfordringsbildet 



 28 

 

• Utvikle lokale og regionale prosjekter for 

 klimaomstilling i frivillig og offentlig sektor 

• Styrker og sprer kunnskapsgrunnlaget knyttet til 

 klimarisiko i kommuner og næringsliv 

• Delta i nettverk for klimatilpasning og nettverk for 

 lavutslipp for å få tilgang til oppdatert kunnskap og 

 læring på tvers av kommunegrenser 

• Mobilisere næringslivsaktører i kommunen til å delta 

 i Klimapartnere Trøndelag 

• Involvere bredt fra kreative og kulturelle næringer 

 for å skape nye løsninger og attraktive 

 arbeidsplasser som kan bidra til klimaomstilling 

• Videreutvikle lokale og regionale prosjekter for  

 klimaomstilling i frivillig og offentlig sektor: 

• REKO-ringer 

• Offentlige kjøleskap for mat utgått på dato 

• Urbant hagebruk og kompostering 

• Folkeverksteder for å låne, fikse og dele 

MØ
TE

PL
AS

SE
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Sånn gjør vi det i Trøndelag 
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NYTTIGE LENKER 

SJEKKLISTE FOR KLIMALEDELSE I KOMMUNER: https://zero.no/wp-content/

uploads/2019/06/2019_sjekklistene.pdf 

 

FORSTÅ DIN KOMMUNES KLIMARISIKO: https://klimarisiko.kommunalbanken.no/ 

 

KALKULER KLIMAFOTAVTRYKK: https://www.ducky.eco/ 

STRØM EN KLIMAFROKOST: https://klimastiftelsen.no/prosjekter/klimafrokost/ 

MILJØDIREKTORATETS WEBINARER OM KLIMA: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/

arrangementer/webinar/ 

Klimaverksted for ungdom i Trøndelag: https://www.trondelagfylke.no/globalassets/

dokumenter/klima-og-miljo/klimarad-trondelag/klimaverksted-for-ungdom-2019-ferdig.pdf 

- Nasjonale forventninger regional og kommunal planlegging 

- Trøndelagsplanen 

- Strategi for innovasjon og verdiskaping 

- Samferdselsstrategien med underliggende delstrategier 

- Framtidsbilder av lavutslippssamfunnet mot 2050 

 

Konsekvenser av klimaendringer i Norge: https://www.miljodirektoratet.no/

publikasjoner/2019/januar-2019/oppdatering-av-kunnskap-om-konsekvenser-av-

klimaendringer-i-norge/ 

Grønn konkurransekraft 2016, Rapport fra Regjeringens Ekspertutvalg for grønn 

konkurransekraft: https://www.gronnkonkurransekraft.no/ 

Klimastiftelsen, 2018: Plast og klima -to sider av samme sak.https://klimastiftelsen.no/

publikasjoner/plast-og-klima-to-sider-av-samme-sak/ 

- Noregs Lågutsleppsstrategi mot 2050 (vedlegg 1) 

- Miljødirektoratet faktaark vippepunkter 

https://zero.no/wp-content/uploads/2019/06/2019_sjekklistene.pdf
https://zero.no/wp-content/uploads/2019/06/2019_sjekklistene.pdf
https://klimarisiko.kommunalbanken.no/
https://www.ducky.eco/
https://klimastiftelsen.no/prosjekter/klimafrokost/
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar/
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar/
https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/klima-og-miljo/klimarad-trondelag/klimaverksted-for-ungdom-2019-ferdig.pdf
https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/klima-og-miljo/klimarad-trondelag/klimaverksted-for-ungdom-2019-ferdig.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/f267b3c304ea4c3d8881f7b489a5efa4/trondelagsplanen_2019-2030.pdf
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/planer-og-strategier/strategi-for-innovasjon-og-verdiskaping-i-trondelag/
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/718036d7bada4208a9695677f6f8024b/samferdsels-strategi-og-organisering-mot-2030--trondelag-fylkeskommune.pdf
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Planer/
https://www.enova.no/2050-veien-mot-lavutslippssamfunnet/teknologiutvikling-er-ikke-nok/
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2019/januar-2019/oppdatering-av-kunnskap-om-konsekvenser-av-klimaendringer-i-norge/
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2019/januar-2019/oppdatering-av-kunnskap-om-konsekvenser-av-klimaendringer-i-norge/
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2019/januar-2019/oppdatering-av-kunnskap-om-konsekvenser-av-klimaendringer-i-norge/
https://www.gronnkonkurransekraft.no/
https://klimastiftelsen.no/publikasjoner/plast-og-klima-to-sider-av-samme-sak/
https://klimastiftelsen.no/publikasjoner/plast-og-klima-to-sider-av-samme-sak/
https://www.regjeringen.no/contentassets/dea08a1f4cd74e86bd53a72a029e2b91/nn-no/pdfs/prp201920200001klddddpdfs.pdf
https://tema.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M1117/M1117.pdf
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- Landbruk og klimaendringer, Ekspertgruppe 2016 

- Teknisk arbeidsgruppe jordbruk og klima 2018 

- Faktaark Naturpanelets rapport 2019 

- Faktaark 1,5 graders rapport IPCC 

- Faktaark spesialrapport arealbruk og klimaendringer 

- Faktaark spesialrapport hav og klimaendringer 

- Grønn vekst, Stoknes, Magma 2018 

NHO 2018: Næringslivets perspektivmelding. https://www.nho.no/publikasjoner/

naringslivets-perspektivmelding/naringslivets-perspektivmelding/ 

NoU 2018:17. Klimarisiko og norsk økonomi. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/

nou-2018-17/id2622043/ 

Konsekvenser for Norge av klimaendringer i andre land. EY Rapport. https://

www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2018/februar-2018/utredning-om-konsekvenser-for

-norge-av-klimaendringer-i-andre-land/ 

Kortreist kvalitet. Hva betyr omstilling til et lavutslippssamfunn for kommunesektoren? 

https://www.kortreistkvalitet.no/ 

Potensial og barrierer for kommunale klimatiltak. Cicero, Civitas og Vestlandsforskning. 

https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2018/april-2018/potensial-og-barrierer-for-

kommunale-klimatiltak/ 

https://www.regjeringen.no/contentassets/416c222bde624f938710ff36751ef4d6/rapport-landbruk-og-klimaendringer---rapport-fra-arbeidsgruppe-190216.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/ada13c3d769a4c64a0784d0579c092f4/teknisk-arbeidsgruppe---ferdig-rapport-10.12.18.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/bilder/nyhetsdokumenter---old/nyheter-vedlegg/faktaark-versjon-10.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M1116/M1116.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/arrangementer/miljodirektoratet_faktaark_srccl.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1375/m1375.pdf
https://www.magma.no/hvordan-male-ekte-gronn-vekst-og-unnga-gronnvaskingsfellen
https://www.nho.no/publikasjoner/naringslivets-perspektivmelding/naringslivets-perspektivmelding/
https://www.nho.no/publikasjoner/naringslivets-perspektivmelding/naringslivets-perspektivmelding/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-17/id2622043/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-17/id2622043/
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2018/februar-2018/utredning-om-konsekvenser-for-norge-av-klimaendringer-i-andre-land/
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2018/februar-2018/utredning-om-konsekvenser-for-norge-av-klimaendringer-i-andre-land/
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2018/februar-2018/utredning-om-konsekvenser-for-norge-av-klimaendringer-i-andre-land/
https://www.kortreistkvalitet.no/
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2018/april-2018/potensial-og-barrierer-for-kommunale-klimatiltak/
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2018/april-2018/potensial-og-barrierer-for-kommunale-klimatiltak/
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HISTORIE 
VI SKAPER 


