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Landbruket globalt i dag:
• Bidrar vesentlig til klimakrisa
og naturkrisa…
• … men er også en vesentlig
løsning på begge krisene
• FNs naturpanel er tydelig:
• Landbruk kan ikke
ekspandere mer
• Landbruksjord forringes
• Sulten i verden øker
• Klimatilpasning som økt
karbonlagring i landbruket er viktige løsninger
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- Klimaendringene har
pågått allerede i ti år i
mange fattige land
- Det er de fattigste i
landene som ikke har råd
til klimatilpasning som
rammes hardest
- Det kommer til å bli enda
mye verre enn i dag, i
følge FN – økt fattigdom
Landbruket opptar rundt 40% av verdens landareal, men andel av befolkningen i landbruk varierer stort
I Norge og USA er 1-2 % sysselsatt i landbruket, i EU 4,4%, Latin-Amerika 15%, Kina 25%, India 40%, i Afrika 60-80%
Klimaendringene har de siste ti årene først og fremst rammet de fattigste i de mange klimautsatte landene i Sør
I et utviklingsperspektiv er økt karbonlagring i jord først og fremst et viktig klimatilpasningstiltak for matsikkerhet mot sult
Hvorfor er klimatilpasning så viktig i landbruket?
Landbruket rammes først og hardest av klimaendringene
Klimaendringene truer global og lokal matsikkerhet
Landbruk er inntektsgrunnlaget til flertallet i mange fattige land, særlig i Afrika (over 500 mill. småbønder)
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Norske bønder på Østlandet mistet halvparten av avlingen i 2018 i den verste tørken på 70 år– fikk heldigvis støtte
Da det var tørke i Somalia i tre år på rad fram til 2017 mistet bøndene 70% av livsgrunnlaget sitt, fikk nesten ingen hjelp
Tørke og flom gjør at fattigste mister de både inntekter, maten de skal spise og ofte også livsgrunnlaget – gård og grunn.
De har ingen sosial sikkerhetsnett – det fører til sult, radikalisering, flukt, og forsterker lokale ressurskonflikter
Klimaendringene og mangel på klimatilpasning i de fattigste landene er i ferd med å bli et stort sikkerhetsproblem, f.eks. i
Sahel. Det er bra at Norge som kommende medlem av Sikkerhetsrådet vil forsøke å løfte dette som et av fire temaer.
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I følge Røde Kors har antall klimakatastrofene doblet seg siste ti årene
2,6 million mennesker ble i mars i 2019 rammet av syklonen Idai i Mosambik, Malawi og Zimbabwe
det er den kraftigste syklonen på sørlige halvkule til nå
En rekke studier viser at klimatilpasning i landbruket er det aller viktigste virkemiddelet mot sult og
ekstrem fattigdom

Flom i Malawi i mars 2019

Hvilken rolle kan økt karbonlagring i jord spille?

4 per tusen et fransk initiativ for å fremme karbonfangst i landbruket
Støtte verdens 540 millioner bønder og 3 mlrd som bor på landsbygda for å
legge om til et mer klimatilpasset landbruk for matsikkerhet og CO-fangst
Norge er medlem i år – som de fleste arrangørorganisasjonene i dag

1. Økt matsikkerhet
• Økt karbonnivå i jorda gjør at
jordsmonnet tåler tørke og flom
bedre= bedre matproduksjon
2. Karbonfangst og lagring
• Bedre landbruksteknikker
fanger og lagring karbon i
landbruksjord
• 4 promille= årlig økning i CO2
• Karbonfangst i jord kan stoppe
økningen av CO2 (1,2Gt årlig)
3. Økt biomangfold
• Økt karbon i jorda øker
biomangfoldet og omvendt

Hvordan øke karbonlagringen i jord globalt?
Landbruket må legges noe om
1. Redusert jordbearbeiding
2. Vekstskifte og fangvekster
3. Plante trær og kantvekster
4. Rotasjonsbeite
5. Regenerere landbruksjord
6. Bedre vannforvaltning
7. Mer naturlig gjødsel /midler
Støtte tiltak som når bøndene
- Trenger ny kunnskap og råd
- Trenger foregangsbønder
- Redusere risiko – kredittilgang
- Bedre organisering/nettverk

Vi har råd til dette:
- Klimakrisen er en større utfordring
for menneskeheten enn
koronaviruset … truer vår evne til å
overleve i det lange løp (Røde Kors
lansering WDR2020 denne uka)
- Det er de aller mest sårbare i de
landene som ikke har kapasitet til å
gjennomføre klimatilpasninger som
blir rammet.
- Like mange rammet i år direkte av
klimakatastrofer som korona (50 mill)
- NOK 10 000 mlrd brukt på korona
- Tilpasning stort etterslep/gap
- Tilpasning vil koste NOK 500 mlrd
- Mye billigere enn teknologi/nødhj

Hva kan Norge gjøre for å øke karbonlagring internasjonalt?
1. Oppfyll Paris-avtalen: 50% av
norsk klimafinansiering til
klimatilpasningstiltak (i dag <10)
2. Øk bistanden til landbruket x7 Norge er i dag på jumboplass –
vil redusere sult + redusere CO2
3. Utvid regnskogsatsingen til å
inkludere landbruk ved skogene
4. Støtt globale og nasjonale
klimatilpasningsinitiativ
5. Vær en pådriver som medlem i 4
per 1000 og støtt det økonomisk

