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Vossaklima 2030 skal setja mål som inneber at Voss herad 
kan nå nasjonale målsetjingar, og bidra konkret og 
konstruktivt til at Vestland vert leiande i klimaomstilling og 
grøn verdiskaping.

Vossaklima 2030 skal innehalda strategiar og tiltak for 
korleis me i samspel med innbyggjarar og næringsliv kan 
redusera heradet sitt klimafotavtrykk. 

Samstundes som planen skal syna korleis Voss herad som 
organisasjon kan redusera utslepp og bidra til grøn 
omstilling, skal den og svara på korleis heradet kan arbeida 
for at innbyggjarane våre og næringslivet kan bidra i ynska 
retning.

Arbeidet med både plan, strategiar og tiltak vil heva 
kompetansen i heradet og gjera oss betre kvalifisert til å 
omsetja kunnskap og løysa utfordringar knytt til klima, 
klimatilpassing og det grøne skiftet. 





- Sikra infrastruktur og forvaltning av 

natur, landskaps- og kulturverdiar

- Skogsbruket si rolle i 

klimatilpassingsarbeidet

- Utarbeida strategi for 

klimatilpassing i Voss herad





Kva er klimatilpassing?

«Klimatilpassing innebærer å forstå 
konsekvensene av at klimaet endrer seg og 
iverksette tiltak for å på den ene siden å hindre 
eller redusere skade, og på den andre siden 
utnytte mulighetene som endringene kan 
innebære» 

Miljødirektoratet



Utkast til strategi for klimatilpassing i Voss herad

MÅL

Voss herad skal ha nødvendig kunnskap, planar og beredskap for å møta 

negative konsekvensar av klimaendringane

STRATEGIAR

✓ Voss herad skal tileigna seg relevant kunnskap, og forvalte og formidla kunnskapen på tvers av 

sektorar i heradet, og eksternt.

✓ Voss herad sitt arbeid med klimatilpassing skal vera prega av god dialog med innbyggjarane våre. 

✓ Voss herad skal integrera klimatilpassing i planarbeid og eiga verksemd

✓ Voss herad skal vera pådrivar for eit tett og godt samarbeid med relevante offentlege og private 

aktørar

✓ Arbeidet med klimatilpassing i Voss herad skal leggja samfunnsøkonomiske prinsipp til grunn


