
Bioenergi och tryggad tillgång till mat  Under årtusen-
den har hushållen använt bioenergi i form av biomassa från rester av träd och 
övrig vegetation. Intresset för de moderna formerna av bioenergi, exempelvis 
flytande biobränsle, uppkom först på 1970-talet. Det ökade intresset skapar 
både möjligheter och risker för en tryggad tillgång till mat. Fördelarna innefat-
tar en återvitalisering av jordbrukssektorn, minskad fattigdom och utveckling av 
landsbygden, som även får tillgång till en hållbar energikälla. Men samtidigt kan 
produktionen av bioenergi hindra att fattiga får en tryggad tillgång till mat. 

Bioenergiproduktionen kan mildra effekterna av klimatförändringarna. 
Men det förutsätter att det inte är skog och torvmark som skövlas för att ersättas 
av energigrödor som sockerrör och palmolja. Ett alternativ, där tekniken ännu inte 
nått den kommersiella marknaden, är att producera biobränsle av restprodukter 
från jord- och skogsbruk. Beslutsskaparna står inför en stor utmaning i fråga om 
att ta tillvara de möjligheter som biobränsle erbjuder och samtidigt säkerställa 
möjligheten för människor att odla och köpa mat.

Risken för brist på tryggad tillgång till mat är störst i de områden där mark 
och vatten används till odling av spannmål för biobränsle, i stället för till odling 
av livsmedel. Produktionen av flytande biobränsle konkurrerar om åkermark och 
vatten i större utsträckning, än produktionen av biomassa som används för energi 
och värme. Den nuvarande teknologin och den ökade efterfrågan på flytande bio-
bränsle har inverkan på de stigande livsmedelspriserna. När priset på livsmedel 
stiger gynnas de bönder som har ett överskott att sälja. Men samtidigt missgyn-
nas konsumenter i städer och fattiga på landsbygden, som tvingas betala högre 
priser. 

Det är möjligt att minska trycket på livsmedelsutbudet på olika sätt. Bland 
annat kan ny teknik utvecklas som syftar till att utveckla odling i områden med 
sämre jordmån. Dessutom är det möjligt att intensifiera produktionen och göra 
den mer hållbar genom att länka samman livsmedels- och energiproduktionen.
En ökad efterfrågan på biobränsle kan leda till en tryggare tillgång till mat på 
lokal nivå. De ökade inkomsterna kan användas till investeringar i jordbruket 
vilket skapar nya arbetstillfällen och marknader. På så sätt återvitaliseras lands-
bygden. Omfattningen på vinsterna bestäms dock av olika faktorer som befolkn-
ingsmängd, ålder, kön, produktionssätt och geografisk plats.  

Storskaliga odlingar erbjuder många arbetstillfällen men konkurrerar sam-
tidigt ut småskalig produktion. Genom att stödja kooperationer och andra sa-
marbetsformer, samt genom att skapa policies för bioenergi som tar tillvara på 
småskaliga jordbrukares intressen, är det möjligt att stödja småskalig produk-
tion.

Flera faktorer bakom höga livsmedelspriser Klimat-
förändringarna och den ökade efterfrågan på biobränsle påverkar de stigande 
livsmedelspriserna då översvämningarna och perioderna av torka leder till 
förlorade skördar och då land och vatten inte används för livsmedelsproduk-
tion. Men det finns även andra faktorer som inverkar på de stigande livsme-
delspriserna. Den ökade befolkningstillväxten har lett till ökad efterfrågan på 
spannmål, samtidigt som länder med stark ekonomisk tillväxt konsumerar mer 
köttprodukter. Parallellt med detta är livsmedelslagren nere på en historiskt 
låg nivå, samtidigt som börsspekulationerna i jordbruksprodukter ökat. Det 
höga oljepriset har också stor inverkan. För låginkomstländer i Afrika, med un-
derskott i livsmedelsproduktionen, beräknas priset på olika sädesslag ha ökat 
med 74 procent mellan 2007 och 2008. För 37 länder blev livsmedelssituationen 
krisartad med konflikter och katastrofer som följd.
         I juni år 2008 samlades ett stort antal av världens ledare till ett toppmöte i 
Rom, med syfte att söka lösningar till matkrisen samt skapa konsensus. Under 
högnivå-konferensen, som FAO tog initiativ till, tog man upp tryggad tillgång 
till mat och de utmaningar som klimatförändringarna och den ökade efter-
frågan på biobränsle utgör. Under konferensen enades länderna om vikten av 
att expandera jordbruket och livsmedelsproduktionen i utvecklingsländer och 
transitionsländer, samt att öka investeringarna i jordbruket, lantbruksnäringen 
och landsbygdsutvecklingen. Slutdeklarationen från högnivå-konferensen ma-
nar också till omedelbara hjälpinsatser, genom distribution av livsmedel och 
utsäde och genom utvecklingen av skyddsnät, som syftar till att hjälpa de län-
der som drabbats i störst utsträckning av de höga livsmedelspriserna.

Brasilien: samarbete mellan småskaliga jordbruk och 
storskaliga bioenergiproducenter De fattiga kan dra fördel av 
den ökade efterfrågan på biobränsle. I Brasilien finns ett särskilt politiskt pro-
gram, Selo Combustivel Social, som gynnar småskaliga jordbrukare som odlar 
råvaror till produktion av biobränsle. Programmet ger bioenergiproducenter 
som handlar av små familjejordbruk skatteförmåner och möjligheter att erhålla 
ekonomiskt stöd från den brasilianska utvecklingsbanken. I slutet av år 2007 
deltog 400 000 småskaliga jordbruk i programmet. Bönderna är organiserade 
som kooperativ och de har tillgång till rådgivare. I samband med den nationella 
auktionen av biobränsle, som ägde rum i december år 2007, kom 99 procent av 
det sålda bränslet från medlemmar av Selo Combustivel Social. Etanolproduk-
tion kräver mycket arbetskraft, vilket resulterat i att ett miljontal nya arbetstill-
fällen skapats, främst på landsbygden.



Tryggad tillgång till mat: utmaningar från 
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Tryggad tillgång till mat för alla: 

KLIMATFÖRÄNDRINGARNA PÅVERKAR OSS ALLA.  Men de som drabbas i störst 
utsträckning är de miljontals fattiga och utsatta människor, som redan idag 
saknar tryggad tillgång till mat. Majoriteten är sysselsatt med jordbruk, fiske 
samt skogsbruk. Fattiga människor påverkas även av den ökade efterfrågan på 
biobränsle, producerat av spannmål. Produktionen av biobränsle konkurrerar 
med produktionen av livsmedel, bl.a. i fråga om mark och vatten. På så sätt 
påverkas även livsmedelspriserna och den biologiska mångfalden. 

Världshungerdagen är ett tillfälle att åter uppmärksamma tillståndet för 
världens 923 miljoner kroniskt undernärda människor. Majoriteten lever på 
landsbygden där jordbruket utgör den huvudsakliga inkomstkällan. Vid 1996 
års Världstoppmöte om hunger, antogs målet att halvera antalet kroniskt 
undernärda fram till år 2015. Det har visat sig svåruppnåeligt. Under de 
kommande decennierna hotar den globala uppvärmningen och den ökande 
efterfrågan på biobränsle att ytterligare öka på antalet kroniskt undernärda. 
Denna broschyr behandlar dessa utmaningar samt tänkbara lösningar.

Utmaningar från klimatförändringar och bioenergi



Merparten av världens sMåskaliga bönder är bosatta i tropiska 
oMråden. de drabbas hårdast av klimatförändringarna, 
bl.a. genom mer intensiva och upprepade perioder av 
torka. Jordbrukarna i dessa områden är de som har minst 
förutsättningar att anpassa sig till nya förhållanden, och de 
är mycket sårbara för inkomstbortfall från de blygsamma 
skördarna. Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna 
som avgör vilka områden som är lämpliga för odling eller 
betesmark samt var fiske kan bedrivas. Klimatförändringarna 
påverkar även skogarnas livskraftighet och produktivitet, 
förekomsten av skadedjur och sjukdomar, samt den 
biologiska mångfalden och ekosystemen. En del jordbruk 
kommer att försvinna till följd av faktorer som ökad torka, 
minskad grundvattennivå, försaltning och höjda havsnivåer.

Genom historiens gång har bönder, fiskare, skogsbrukare 
och herdefolk utvecklat olika sätt att hantera variationer 
i klimatet. Grödor och odlingspraxis har anpassats till nya 
förhållanden. Omfattningen och hastigheten av dagens 
klimatförändringar skapar nya utmaningar. Förändringar 
i fråga om temperatur och nederbördsmängd, samt 
ökningen av så kallade extremväder, kan leda till att skördar, 
boskap och andra resurser går förlorade. Därmed hotas 
både livsmedelsproduktionen och tillgängligheten och 
användningen av livsmedelsresurser. I vissa områden kan 
klimatförändringarnas omfattning komma att överstiga 
människornas kapacitet till anpassning.

En rad anpassningsåtgärder fokuserar på att stärka redan 
existerande insatser. Exempel på det är hållbara och 
ekologiska jordbruksmetoder, tidiga varningssystem, 
katastrofhantering och identifiering av så kallade 
“hot spots”. Andra anpassningsåtgärder fokuserar på 
investeringar i landsbygden, med syfte att förhindra 
kortsiktiga klimatvariationer från att ge långsiktiga effekter 

på en tryggad tillgång till mat. Skapandet av incitament för 
övergången till nya odlingsmetoder och möjligheten att 
försäkra skördar kan vara ett sätt att gå fram (se Försäkring 
mot väderrelaterad förlust av skörd). 

Jordbruket är dock inte bara ett offer för klimatförändringarna. 
Växtodling och boskapshållning utgör även en källa för 
utsläpp av olika växthusgaser. Boskapshållning och odling 
i våtmarker utgör betydande källor för utsläpp av metan, 
medan användningen av handelsgödsel leder till utsläpp 
av dinitrogenoxid. Även förändringar i nyttjandet av mark, 
exempelvis genom skogsskövling och jordförstöring, leder 
till stora utsläppsmängder av koldioxid, vilket påskyndar den 
globala uppvärmningen. 

Det finns en rad åtgärder jordbruket bör vidta med syfte att 
minska utsläppen av växthusgaser. Dessa åtgärder innefattar 
exempelvis minskad skogsskövling, utökad bevaring och 
skötsel av skogar samt ökad kontroll av löpeldar. Det är även 
viktigt att förhindra utsläpp av markbunden koldioxid, främja 
återhämtningen av mark som avbetats hårt samt förbättra 
näringsintaget för idisslande boskap. Ytterligare åtgärder rör 
lanthushållning och en effektivare skötsel av gödselstackar 
inklusive tillvaratagandet av biogas. Dessutom behövs 
strategier för att bevara mark- och vattenresurser, exempelvis 
genom förbättringar av kvalitet, tillgång och användande.

Efterfrågan på biobränsle, som en lösning för att minska 
koldioxidutsläppen samt minska beroendet av fossila 
bränslen, inverkar på en tryggad tillgång till mat och på den 
nuvarande och framtida användningen av mark (se Bioenergi 
och en tryggad tillgång till mat). Låt oss undersöka de olika 
komponenterna som rör jordbruket, för att se vilka frågor 
som aktualiseras, i takt med att klimatet blir varmare. 

Anpassning till 
klimatförändringarna 



Mark 
Klimatförändringarna utgör ett hot mot många samhällen 
på landsbygden. En höjd havsnivå kan exempelvis tvinga 
samhällen som är belägna på lågt liggande kustområden 

och vid floddeltan att söka sig till områden på högre höjd. Det gäller främst 
för vissa utvecklingsländer. På liknande sätt kan perioderna av torka, som 
intensifierats till följd av klimatförändringarna, leda till konflikter mellan 
bönder, vars åkrar och boskap är beroende av regelbunden nederbörd.

Omflyttningen av människor resulterar troligen i ökad rivalitet om mark, 
mellan nomader och bofasta. Att sammanjämka olika behov och anspråk 
rörande mark, utgör en svår utmaning för de styrande på samtliga nivåer. 
I de fall där markrättigheterna är informella eller där olika traditionella 
markrättighetssystem samexisterar, är det viktigt att de styrande samarbetar 
med lokalsamhällena. På så sätt kan rättvisa och jämlika system skapas, 
och konflikter hanteras. Alla de 
människor som tvingas flytta till 
följd av klimatförändringarna 
kan omöjligt upprätthålla sina 
traditionella jordbruk. Det är 
därför viktigt att utveckla riktlinjer, 
och införliva dem i breda politiska 
program, som underlättar för 
människor att försörja sig i andra 
sektorer utöver jordbruket. På 
så sätt skapas förutsättningar 
för människor att återvända till 
områden de tvingats lämna.

Vatten    En konsekvens av klimatförändringarna är att 
bönderna får svårt att förutse framtida tillgång till 
vatten. Men ökningen av översvämningar och stark 

torka kommer att variera mellan olika områden. Forskarna menar att en 
temperaturökning på mellan 1 och 3° C gynnar de norra breddgraderna. 
Samtidigt får de torra och halvtorra tropikerna avtagande regnmängd och 
ytavrinning. Det är illavarslande då dessa områden redan tampas med en 
otrygg tillgång till mat.

De jordbruk som drabbas i störst utsträckning är de som saknar 
konstbevattning, och därmed är helt beroende av nederbörd. I Afrika 
söder om Sahara är 96 procent av den uppodlade marken beroende 
av nederbörd. För Sydamerika och Asien är siffrorna 87 respektive 61 
procent. I halvtorra områden kommer antalet misslyckade skördar öka 
till följd av torka, vilket medför att människor tvingas flytta, då nivån på 
jordbruksproduktionen blir instabil. Mark som inte lämpar sig för jordbruk 
och som är beroende av regn, kommer år 2080 att ha ökat med mellan 30 
och 60 miljoner hektar till följd av förändringar i klimatet och jordmånen. 

Klimatförändringarna hotar även konstbevattningssystemen i de stora 
flodernas bäcken och deltan. Floden Indus blir allt saltare medan Nilen, 
Ganges-Brahmaputra, Mekong och Yangtse påverkas av höjda havsnivåer, 
vilket leder till översvämningar. Avtagande ytavrinning utgör också 
ett problem. Det gör även föroreningar från industrier och storstäder. 
Dessa påfrestningar på produktiva odlingsmarker, leder till minskad 
jordbruksproduktion och minskad biologisk mångfald. Dessutom 
försämras ekosystemens möjligheter till återhämtning. Sammantaget 
leder det till att tillgången till mat begränsas för miljontals jordbrukare 
och konsumenter världen över.

Effekterna av klimatförändringarna påverkar länder och regioner i olika 
stor utsträckning. Kina, med 140 miljoner kroniskt undernärda invånare 
kommer att gynnas då spannmålsproduktionen förväntas öka med 100 
miljoner ton. Indien däremot, med 200 miljoner kroniskt undernärda 
invånare, förlorar då produktionen förväntas minska med 30 miljoner 
ton.

I områden som drabbas av lägre nederbördsmängder måste lagringen 
och användningen av vatten både effektiviseras och förbättras. Även de 
stora konstbevattningssystemen måste anpassas till nya förhållandena 
för vattentillgång, samtidigt som mindre fältbaserade åtgärder ges stöd.



Biodiversitet   I slutet av detta århun-
drade kommer klimat-
förändringarna att utgöra 

den främsta orsaken till förlusten av den biologiska mångfalden. Det 
visar beräkningar från 2005 års Millennium Ecosystem Assessment. I 
takt med att klimatet förändras ökar dock betydelsen av den biologis-
ka mångfalden för jordbruket och livsmedelsproduktionen. Genetiska 
resurser utgör nämligen det levande material som lokalsamhällen, for-
skare och uppfödare använder för att anpassa jordbruket och livsme-
delsproduktionen till förändrade behov. Tillgången till och bevarandet 
av en reservoar av genetisk mångfald är en grundläggande faktor för 
anpassningen till klimatförändringarna.

FN:atpanel FN

FN:s klimatpanel (IPCC) understryker att ett betydande antal arter risk-
erar utrotning när den globala medeltemperaturen stiger. Särskilt oro-
väckande är situationen för vilt växande växtarter, som är besläktade 
med våra stora basgrödor. En studie 
av the Consultative Group of Interna-
tional Agricultural Research, på vilt 
växande arter av jordnötter, potatis 
och vignabönor, visar att mellan 16 
och 22 procent av vilda växtarter 
riskerar utrotning fram till 2055. vattenbruk  Fisket utgör en inkomstkälla för 

mer än 200 miljoner människor 
världen över, varav 98 procent 

lever i utvecklingsländerna. Fisk utgör även en viktig källa för protein i 
många fattiga människors kostintag. Av det totala intaget av animaliskt 
protein utgör protein från fisk omkring 20 procent för ungefär 2,8 miljarder 
människor. Klimatförändringarna hotar denna viktiga källa för både näring 
och inkomst.

 

Klimatförändringarna påverkar fisket på en rad olika sätt, exempelvis 
genom höjda vattentemperaturer och havsnivåer, smältande glaciärer 
och förändringar i vattnets salt- och surhetsgrad. Vissa områden kommer 
drabbas av fler cykloner, medan andra områden får mindre nederbörd. 
Allt detta förändrar fiskbeståndens storlek och levnadsmönster. Klimat-
förändringarna äventyrar därmed fiskenäringen och hållbarheten hos 
fiskbestånden, vilket får konsekvenser för miljön och ekonomin. Samtidigt 
erbjuder klimatförändringarna även möjligheter, främst i form av vatten-
bruk. 

Effekterna av klimatförändringarna påverkar de människor som är 
beroende av fiske och vattenbruk på olika sätt. Produktions- och inköp-
skostnaderna kommer att stiga parallellt med att köpkraften och exporten 
minskar. Dess-utom kommer  svårförutsedda väderväxlingar öka och 
göra skada. Situationen för små fiskesamhällen blir därmed mer osäker då 
tillgången och tillgängligheten av fiskprodukter avtar. Det leder till insta-
bila produktions- och lagernivåer, samt förlorade arbetstillfällen. 

Av dagens globala fisk- och skaldjurskonsumtion kommer 45 procent 
av produkterna från vattenbruk. Produktionen väntas öka ytterligare 
med syfte att möta framtida efterfrågan. Här har klimatförändringarna 
en nyckelroll, då produktionen i varma regioner kan utökas till följd 
av snabbare tillväxtperioder och längre odlingssäsonger. Även nya 
odlingar kan utvecklas i takt med att kalla vattenområden värms upp. 
Utvecklingen av vattenbruk skapar därmed nya möjligheter, främst 
för de tropiska och subtropiska områdena i Afrika och Latinamerika.

Fiske  och 



skadedjur  och sjukdomar 
 

 

 
          

Över tiden har skadedjur och sjukdomar påverkat livsmedelsproduktionen på olika 
sätt. Det har dels skett direkt genom förluster av skördar och boskap, och dels indirekt 
genom förlorade inkomster till följd av otillräckliga skördar. Småskaliga bönder lider 
självfallet störst förluster. Klimatförändringarna förvärrar problemet med skadedjur 
och sjukdomar, och hotar därmed en tryggad tillgång till mat samt möjligheten till 
försörjning på landsbygden. 

Klimatförändringarna ökar spridningen 
av skadedjur och sjukdomar hos både 
växter och djur, men de sammantagna 
effekterna är svåra att förutse. Förändrin-
gar i temperaturen, fuktighetsgraden 
och atmosfären kan öka tillväxt- och 
reproduktionshastigheten hos somliga 
växter, svampar och insekter. Därmed 
rubbas balansen mellan skadedjuren och 
deras naturliga fiender. Även förändrin-
gar i jordytan, till följd av skogsskövling 
och ökenspridning, gör växter och djur 
mer sårbara för skadedjur och sjukdomar 
då det översta, skyddande, jordlagret 
försvinner. 

För att motverka spridningen av skad-
edjur är det viktigt att utveckla nya 
former av odlingsmetoder och boskap-
suppfödning, och integrera principer 
för skadedjursbekämpning. Länder kan 
behöva införa biologisk kontroll för 
skadebekämpning men även introduc-
era nya grödor och resistent boskap. Att 
stärka den nationella servicen ifråga om 
växt- och djurskydd är ytterligare en pri-
oritet.

Gränsöverskridande

Det finns sätt att minska riskerna som den globala uppvärmningen för 
med sig i fråga om mark, vatten, grödor, boskap, fisk samt skadedjur 
och sjukdomar. För att förhindra att klimatförändringarna ökar antalet 
hungriga och kroniskt undernärda är det nödvändigt att vidta åtgärder på 
både nationell, regional och internationell nivå.

Det är viktigt att öka samarbetet, mellan de som forskar om klimatförän-
dringar och utvecklar prognoser, och de som arbetar direkt på fältet med 
riskhantering och en tryggad tillgång till mat. 

Det är viktigt att prova innovativa sätt att finansiera de projekt som syftar 
till att motverka klimatförändringarnas effekter och trygga tillgången till 
mat. Exempel är utvecklingen av mikrokrediter till hushållen och ökat sa-
marbete med den privata respektive ideella sektorn. Dessutom bör vi göra 
fattiga människor på landsbygden delaktiga i handeln med utsläppsrätter 
för koldioxid.

Riskhantering

Under de kommande decennierna 

finns en rad olika åtgärder att 

tillgripa, med syfte att mildra de 

värsta effekterna av den globala 

uppvärmningen. Vi kan till exempel:

utveckla modeller för de effekter  Λ
som klimatet har på lokala jord- 
och skogsbruk, med syfte att 
underlätta förberedande insatser 

diversifiera jordbruket,  Λ
fisket och skogsbruket 
genom att uppmuntra till 
nya odlingsmetoder, som 
bevarar jordmånens kvalitet, 
hushållar med vatten och ökar 
motståndskraften hos grödor och 
träd

förbättra och utöka väder- och  Λ
klimatprognoserna 

förbättra metoderna  Λ
och kontrollen av tidiga 
varningssystem

utveckla metoder att hantera  Λ
risker och katastrofer

En anpassning till 

klimatförändringarnas effekter kan 

underlättas genom följande åtgärder:

anpassning av riktlinjerna för  Λ
jordbruk, fiske och skogsbruk, 
och revidering av programmen 
för en tryggad tillgång till mat

utveckling av analyser som  Λ
syftar till att beräkna kostnader 
och vinster i samband med 
klimatförändringarnas påverkan 
på konstbevattningssystem och 
kustskydd 

spridning av goda  Λ
odlingsmetoder via 
nätverk och genom 
kapacitetsuppbyggande

stöd till genomförandet  Λ
av nationella program för 
anpassningsåtgärder till följd av 
klimatförändringarna

utveckling av nya tänkbara  Λ
scenarier i katastrofplanerna



Slutsats Det finns mycket vi kan göra för att 
minska utsläppen av växthusgaser 
från jordbruket. Det är viktigt att ut-

veckla strategier och arbeta mot detta mål. En minskning av utsläppen 
är dock inte tillräckligt, då resultatet blir märkbart först efter år 2050. 
Den globala uppvärmningen är en pågående process, vilket innebär att 
strategierna för anpassning behövs redan idag. Situationen är särskilt 
akut för fattiga länder.

Mänskligheten måste lära sig att leva med klimatförändringarna. Men 
vi kan inte tillåta att klimatförändringarna blir ytterligare en faktor som 
ökar antalet kroniskt undernärda i världen, eller som vidgar klyftan 
mellan rika och fattiga länder. Världshungerdagen år 2008 erbjuder ett 
tillfälle att uppmärksamma att de mest utsatta människorna i världen 
är de som kommer att drabbas i störst utsträckning. Det är något vi inte 
kan blunda för.

Försäkring mot väderrelat-
erad förlust av skörd Försäkrin-
gar mot väderrelaterade förluster av skördar 
är ett relativt nytt verktyg för riskminimering. 
Försäkringarna följer ett index som baseras 
på objektiva data om nederbördsmängd och 
temperatur. Försäkringarna ger trygghet 
för den enskilda jordbrukaren, vilket kan 
leda till större investeringsvilja. Banker och 
försäkringsbolag har visat ett stort intresse 
för dessa försäkringar då riskerna för politisk 
inblandning och bedrägerier är jämförelsevis 
låga. Skyddet för jordbrukarna är dock inte 
heltäckande då utbetalningarna baseras på 
proportionella skillnader i temperatur och 
nederbörd. Försäkringssystemet befinner sig 
ännu på ett försöksstadium. En studie från 
Malawi visar dock att försäkringssystemet ut-
gjort den främsta strategin för de småskaliga 
böndernas anpassning till klimatförändrin-
garna. 


