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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS-eininga lokaverkefni til BA-prófs við hagfræðideild Háskóla 

Íslands. Leiðbeinandi var Þórólfur Geir Matthíasson, prófessor við hagfræðideild Háskóla 

Íslands. Bestu þakkir færi ég honum fyrir góða leiðsögn og gagnlegar athugasemdir við 

vinnu lokaverkefnisins. Að lokum þakka ég Jóhönnu Vilhjálmsdóttur og Arnari Sveini 

Geirssyni fyrir hjálp við yfirlestur á ritgerð sem og fjölskyldu minni allri fyrir góðan 

stuðning. 
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Útdráttur 

Loftslagsbreytingar eru taldar ógna jörðinni og þar með mannkyninu. Vegna þeirra mun 

alþjóðleg matvælaframleiðsla að öllum líkindum fara í gegnum miklar veðurfarstengdar 

breytingar á næstu áratugum. Ein af alvarlegustu afleiðingum loftslagsbreytinga eru 

öflugri hitabeltisstormar. Fellibylurinn Irma, sem skall á karabísku eyjunni Bermúda og 

síðar á Miami í haust, var kraftmesti, úrkomumesti og lengsti fellibylur sem sést hefur 

síðan mælingar hófust. Að auki hefur yfirborð sjávar hækkað um það sem nemur 20 cm 

frá aldamótunum 1900. Það hefur í för með sér að gríðarleg hætta er á að bæir og borgir, 

sem eru lágt yfir sjávarmáli, verði fyrir miklum flóðum með áframhaldandi bráðnun jökla 

og ísþekju, sem og hækkandi hitastigi sjávar. Mikið þarf að gerast til að hægja á þróuninni 

eins og hún er nú á dögum en Loftslagssamningur Sameinuðu þjóðanna, sem fulltrúar 176 

ríkis hafa í dag undirritað til að minnka losun gróðurhúsalofttegunda til þess að halda 

hlýnun jarðar innan við 2°C á þessari öld, er þó skref í rétta átt. 

Ritgerð þessi felur í sér greiningu á áhrifum og afleiðingum loftslagsbreytinga fyrir 

fæðuöryggi í þróunarlöndunum. Greiningin byggir á rannsóknum og skýrslum sem gerðar 

hafa verið um hlýnandi yfirborðshita jarðar og áhrif hans á og mögulegar afleiðingar fyrir 

fæðuöryggi í þróunarlöndunum. Niðurstöðurnar eru einróma um neikvæð áhrif 

loftslagsbreytinga á fæðuöryggi um allan heim og munu afleiðingarnar vera verstar fyrir 

löndin sem eru hvað viðkvæmust fyrir, það er þróunarlöndin. 
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1  Inngangur  

Á heimsvísu er framleitt meira en nóg af mat til þess að fæða alla íbúa jarðar en þrátt fyrir 

það er raunin sú að 815 milljónir manna lifa við hungur. Það hvernig menn ætla að tryggja 

næringarþörf allra á jörðinni er ein stærsta áskorun sem menn standa frammi fyrir og þá 

sérstaklega með komandi fólksfjölgun í huga. Áætlað er að íbúum jarðar muni fjölga um 

rúmlega tvo milljarða til ársins 2050 og verði þá 10 milljarðar (FAO, IFAD, UNICEF, WFP og 

WHO, 2017). 

Vannæring er eitt stærsta heilsufarsvandamál í heiminum. Þessar milljónir manna, 

sem lifa við hungur, hafa verið vannærð allt frá fæðingu og af þeim sökum glíma þær við 

óteljandi vandamál þegar þær vaxa úr grasi. Barnadauði er algengur á þeim svæðum þar 

sem fólk býr við hungur og er vannært fólk gríðarlega veikt fyrir sjúkdómum. Börnum á 

þessum svæðum gengur illa í skóla og oft geta þau ekki náð fullum þroska. Það leiðir til 

þess að þau geta ekki gefið til baka til heimilisins þegar þau vaxa úr grasi og þar með ekki 

staðið undir þróun samfélagsins (Nabarro, 2010). Það sem gerir þetta ástand enn verra  

eru loftslagsbreytingar. Tíðni og styrkleiki öfgakenndra atburða í veðri eykst sífellt. 

Jörðum, sem hæfar eru til ræktunar, fækkar stöðugt sem leiðir til þess að framleiðsla 

korns minnkar á þeim svæðum sem eru viðkvæm fyrir. Ofan á þessi vandamál auka 

loftslagsbreytingar líkur á fleiri tilfellum heilsufarsvandamála (World Food Programme, 

2015) en fjallað verður betur um það í fjórða kafla. 

Talið er að loftslagsbreytingar muni hafa áhrif á alla meginþætti fæðuöryggis en þeir 

eru fæðuframboð, stöðugleiki, aðgengi og nýting fæðunnar. Þessir meginþættir 

fæðuöryggis verða útskýrðir í öðrum kafla. Í stuttu máli hafa þessar loftslagbreytingar 

áhrif á fæðuframboð á þann hátt að í ljós munu koma miklar breytingar í landbúnaði og 

þar helst á ræktanlegu landi. Framleiðsla og aðrir þættir geta haft áhrif á verð fæðunnar 

og gert fátækum heimilum erfitt fyrir að nálgast matarmarkaði en einnig eru líkur á að 

fátækt fólk muni ekki geta neytt eins fjölbreyttrar fæðu og það gerði áður. Aðgengi að 

hreinu vatni mun takmarkast á sumum svæðum í heiminum sem getur leitt til gríðarlegra 

heilsufarsvandamála eins og til að mynda niðurgangssjúkdóma sem munu enn frekar auka 

líkurnar á vannæringu. Niðurgangssjúkdómar leiða einnig til þess að inntaka næringar úr 
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fæðu verður lítil sem engin. Auknar öfgar  í veðurfari draga úr stöðugleika framboðs á 

fæðu og hafa jafnframt slæm áhrif á lífsviðurværi. Fjölgun flóða og þurrka vegna hækkandi 

hitastigs mun hafa gríðarlega slæm áhrif á lífsviðurværi, sérstaklega þeirra sem lifa á 

landbúnaði, sem er háður úrkomu, og þeirra sem rækta búfé (Schmidhuber og Tubiello, 

2007). 

Í ritgerðinni verða aðstæður í Asíu sérstaklega skoðaðar þar sem heimsálfan er 

einstaklega viðkvæm fyrir loftslagsbreytingum sökum þess hve mikið landbúnaður í 

heimsálfunni er háður veðurfari. Í Asíu er einnig mikið um fátækt og þar af leiðandi býr 

stór hluti fólks ekki við fæðuöryggi. Mikill hluti þjóðarinnar býr á svæðum sem eru 

gríðarlega viðkvæm fyrir sívaxandi öfgum í veðurfari eins og flóðum, hitabeltisstormum 

og þurrkum sem og langtímaloftslagsbreytingum eins og breytingum á monsúnrigningum, 

bráðnun ísþekja og jökla og hækkandi yfirborði sjávar (World Food Programme, 2015). 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að skoða og reyna að skilja það sem nú þegar er vitað 

um þetta gríðarlega flókna samband loftslagsbreytinga og fæðuöryggis. 
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2 Útskýring á hugtakinu fæðuöryggi  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir hugtakinu fæðuöryggi sem iðulega er notað í 

fræðilegum ritum og skýrslum til þess að greina eða lýsa áhrifum loftslagsbreytinga á 

fæðuöryggi í þróunarlöndunum. 

2.1 Almennt um hugtakið fæðuöryggi  

Fæðuöryggi (e. food security) er það hugtak sem notað hefur verið í matvælaáætlun 

Sameinuðu þjóðanna (World Food Programme) til þess að mæla framboð, nýtingu, 

stöðugleika og aðgengi fólks að fæðu í heiminum. Samkvæmt matvælaáætluninni er 

fæðuöryggi mælt með þeim hætti að þegar fólk er talið búa við fullnægjandi fæðuöryggi 

þá hefur það stöðugan, greiðan og góðan aðgang að nægilegri, þ.m.t. hollri og 

næringarríkri, fæðu. Þá er jafnframt kveðið á um að fæðan þurfi að duga til þess að 

viðhalda heilbrigðu og virku lífi (World Food Programme [WFP], 2017). Af því leiðir að ef 

fólk býr við aðstæður, sem teljast ekki uppfylla ofangreind skilyrði, telst það ekki búa við 

fullnægjandi fæðuöryggi.   

2.1.1  Fæðuframboð 

Til þess að manneskja teljist búa við fæðuöryggi þarf fæðuframboð að vera nægilegt og 

stöðugt. Í því felst að framleiðsla og birgðahald á tilteknu svæði, sem og aðflutningur fæðu 

annars staðar frá, þarf að duga til þess að fæða þann mannfjölda sem á viðkomandi svæði 

býr. Aðkeypt fæða er síðan annað hvort fengin með hefðbundnum kaupum eða fyrir 

tilstyrk þróunaraðstoðar eða gjafa (framlags án endurgjalds) (World Food Programme, 

2017). 

Í þessari ritgerð skoðum við getu landbúnaðarins til að anna eftirspurn eftir matvælum 

í þróunarlöndum. Það sem flokkast undir fæðuframboð bænda er geta þeirra sem treysta 

á veður í ræktun sinni til að aðlagast breyttu loftslagsumhverfi (Schmidhuber og Tubiello, 

2007). Einnig lítum við á félags-, efnahags- og menningarþætti sem hafa áhrif á hvernig 

samfélög bregðast við loftslagsbreytingum. 
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2.1.2 Stöðugleiki og aðgengi 

Ásættanlegt aðgengi að fæðu felur í sér að fólk eigi möguleika á að fá nægilega mikla 

næringu til að viðhalda lífi og öðlast almenn lífsgæði með kaupum, heimaframleiðslu, 

vöruskiptum, gjöfum, lánum eða matvælaaðstoð (World Food Programme, 2017). Sá sem 

býr við mikla hættu á að missa tímabundið eða varanlega aðgengi sitt að þeim auðlindum 

(ræktanlegri jörð, vatni, aðgengi að kaupum), sem nauðsynlegar eru til að tryggja næga 

fæðu, býr við mikinn óstöðugleika. Þessar aðstæður geta skapast vegna takmarkaðra 

möguleika á að tryggja sig gegn tekjumissi og/eða vegna þess að varabirgðir eru ekki til 

staðar til að mæta áföllum. 

Loftslagsbreytingar hafa mikil áhrif á fæðuaðgengi. Landlausir landbúnaðarverkamenn 

lifa t.d. við mikinn óstöðugleika. Þeir treysta aðeins á framboð landbúnaðarstarfa til 

tekjuöflunar á svæðum með reglulegri úrkomu og eiga lítinn sem engan sparnað eða 

varabirgðir. Þeir eru því í mikilli hættu að tapa aðgengi sínu að fæðu ef kemur til mikilla 

loftslagsbreytinga sem kunna að eyðileggja möguleikann til ræktunar á þeim svæðum 

sem þeir hafa treyst á. Þættir, sem ekki snúa að loftslagsbreytingum, eins og veikindi geta 

einnig valdið óstöðugleika í aðgengi að fæðu hjá þessum hópum fólks (Schmidhuber og 

Tubiello, 2007). 

2.1.3 Nýting fæðu 

Þriðja forsenda fæðuöryggis er geta einstaklings til að nýta þá fæðu sem hann hefur 

aðgengi að. Fæða til neyslu verður að vera nærandi. Matreiðsla, geymsla og umgengni 

hefur allt áhrif á næringargildi máltíðar. Það sem getur til dæmis haft áhrif á næringargildi 

fæðu er ástands vatns. Einnig skiptir miklu máli hvernig matnum er skipt milli heimilisfólks 

(World Food Programme, 2017). 

Til að einstaklingur geti nýtt matinn verður hann að hafa aðgengi að nægum auðlindum 

til að afla sér nærandi matvæla. Einnig verður einstaklingur að geta öðlast fæðu eða 

matvörur hvernig svosem lagalegu, pólitísku, efnahagslegu og félagslegu samfélagi 

einstaklingur tekur þátt í.  

Lykilþáttur þessarar þirðju forsendu er kaupmáttur einstaklings, raunverulegar tekjur 

og matvöruverð. Nýting fæðu tekur mið af gæði matvælanna með tilliti til næringargildis 

þeirra. Undirþættir eru því tengdir heilsu- og hreinlætisaðstæðum í gegnum alla 

matarkeðjuna. Það er ekki nóg að einstaklingur virðist fá eitthvað sem flokkast sem 
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nægilegt magn af fæðu, ef hann er ófær um að nýta matinn vegna veikinda (Schmidhuber 

og Tubiello, 2007). 
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3 Loftslagsbreytingar 

Veðurfar er skilgreint með hliðsjón af langtímameðaltölum veðurþátta á borð við hitastig, 

úrkomu, vindafar, skýjahulu og fleira. Breytingar í veðurfari felast í marktækum 

breytingum á umræddum þáttum mældum yfir nokkra áratugi. Veðurkerfi jarðarinnar 

tekur mót af yfirborði lands, loftslags, ástandi úthafa og ástandi jökla. Margir veðurþættir 

á jörðinni eru að breytast hratt og megindrifkraftar þeirra nú eru af mannavöldum. 

Afleiðingar af breytingum á veðurkerfinu eru sjáanlegar á toppi loftslagskerfisins og á 

botni hafsins. Vísindamenn alls staðar að úr heiminum hafa tekið saman gögn með því að 

nota gervitungl, veðurblöðrur, hitamæla á yfirborðsstöðvum og aðrar gerðir eftirlitskerfa 

sem vakta veðurfar og loftslag jarðarinnar. Niðurstaða þessara gagna er ótvíræð: Jörðin 

er að hlýna (Walsh og Wuebbles, 2014). 

 

Mynd 1. Heimshiti og koltvíoxíð. 

Árlegur meðalhiti jarðar (sem mældur er bæði á landi og hafi) hefur hækkað um meira en 0,8°C 
síðan 1880 til ársins 2012. Rauðu stikurnar sýna langtímameðaltal hita og bláu stikurnar sýna 
hita undir langtímameðaltalinu. Svarta línan sýnir samansafnað koltvíoxíð í andrúmsloftinu í 
mælieiningunni „parts per million“ (ppm). Þrátt fyrir að stefnan á hlýnun loftslags sé nokkuð 
skýr sést að nokkur ár fylgja ekki stefnunni og eru kaldari en árið áður og sum árin sýna meiri 
breytingu en önnur. Þessar sveiflur í hita má rekja til náttúrufyrirbæra og áhrifa 
straumabreytinga við vesturströnd Suður-Ameríku (El Ninos, La Ninas) og eldgosa  (Walsh og 
Wuebbles, 2014). 
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Hitastig á yfirborði jarðar, í veðrahvolfinu og í hafinu, hefur aukist á síðustu áratugum 

eins og sjá má á mynd 1. Í samræmi við forspár vísindamanna hefur hitastigið hækkað 

mest nálægt pólunum, sérstaklega á norðurslóðum. Snjór og ísþekja hafa minnkað á 

flestum svæðum. Umfang vatnsgufu er að aukast í neðra veðrahvolfinu sem útskýrist af 

því að heitara loft getur borið meira vatn. Vegna aukinnar bráðnunar heimskautaíss fer 

yfirborð sjávar hækkandi og breytingar á öðrum veðurfarstengdum þáttum sem og 

lengdir árstíða hafa komið fram á mörgum stöðum. Um allan heim höfum við séð 

breytingar eins og meiri öfgar í veðurfari sem og skelfilegar hitabylgjur, aukna úrkomu og 

minni kuld (Walsh og Wuebbles, 2014) 

3.1 Árhif mannsins á loftslagsbreytingar 

Milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna um lofstlagsbreytingar (ICCP) telur áhrif manna á 

loftslagskerfið vera augljós. Losun gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum er sú mesta í 

sögunni og er talin einn helsti orsakavaldur loftslagsbreytinga sem hefur víðtæk áhrif á 

mannkynið og náttúruna (Cubasch, Wuebbles, Chen, Facchini, Frame, Mahowald og 

Winther (2013). Einnig sjást breytingar á lífsskilyrðum í sjó vegna breytinga á sýrustigi, 

seltu og straumum (Loftslagsbreytingar, 2017). 

Losun gróðurhúsalofttegunda af manna völdum er talin vera einn stærsti þáttur í 

hlýnun jarðar. Þessi losun raskar því jafnvægi sem var til staðar fyrir iðnbyltingu. Til 

gróðurhúsalofttegunda teljast eftirfarandi efni: koltvíoxíð (CO2), metan (CH4), hláturgas 

(N2O), vetnisflúorkolefni (HFC), flúorkolefni (PFC), niturflúoríð (NF3) og 

brennisteinshexaflúoríð (SF6). Frá upphafi iðnbyltingarinnar á seinni hluta 18. aldar hefur 

bruni jarðefnaeldsneytis leitt til mikillar losunar koltvíoxíðs (CO2) út í andrúmsloftið. Frá 

þeim tíma hefur styrkur koltvíoxíðs aukist um 43% og var árið 2016 kominn yfir 400 ppm, 

en í upphafi iðnbyltingarinnar er hann talinn hafa verið um 280 ppm. Þessa aukningu má 

að miklu leyti rekja til bruna á jarðefnaeldsneyti og eyðingu skóga (Loftslagsbreytingar, 

2017).  
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Mynd 2. Aðgreining á náttúrulegum áhrifum og áhrifum mannsins á loftslagið. 

Svarta línan sýnir breytingar á meðalhita á jörðinni, græna svæðið sýnir breytingar vegna 
náttúrulegra þátta og á því bláa hefur áhrifum af mannavöldum verið bætt við náttúrulegu 
þættina. Loftslagsbreytingar frá árinu 1950 er ekki einungis hægt að skýra með náttúrulegum 
orsökum. Hið eina, sem getur haft svo mikil áhrif, eru áhrif mannsins. Y-ásinn sýnir 
hitabreytingar í gráðum og x-ásinn sýnir tímabilið (Walsh og Wuebbles, 2014). 

Atferli manna heldur áfram að hafa áhrif á orkuforðann, sem jörðin hefur til ráðstöfunar, 

með losun lofttegunda sem leiðir til meiri þéttleika á geislavirkum efnum og vatnsgufu í 

andrúmsloftinu. Með því breytast eiginleikar yfirborðs jarðar. Margvíslegar vísbendingar 

eru um það að loftslagið sé í raun og veru að breytast alls staðar á plánetunni og að mestu 

leyti af völdum manna, sjá mynd 2. Skýrustu vísbendingarnar um loftslagsbreytingar 

sjáum við með mælingum á andrúmsloftinu, landi, sjó og jöklum. Eins og komið hefur 

fram sýna gögn frá mælingum aukningu í andrúmsloftinu á gróðurhúsalofttegundum eins 

og koltvíoxiði (CO2), metan (CH4) og hláturgasi (N2O). Allar þessar lofftegundir hafa aukist 

í andrúmsloftinu í miklum mæli á síðustu öldum (Cubasch o.fl., (2013). 

3.2 Vísbendingar  

Eins og áður hefur komið fram geta vísbendingar um loftslagsbreytingar verið 

áþreifanlegar eins og til dæmis breytingar í yfirborðshita jarðar, aukinn raki í loftslaginu, 

meiri úrkoma, öfgar í veðri, bráðnun jökla, hlýnun hafsins og yfirborðshækkun sjávar 

(Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014, bls. 2-26). 
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3.2.1 Losun gróðurhúsalofttegunda  

Súrefni (O2) og köfnunarefni (N2) mynda saman 99% af lofthjúpi jarðar en þessar 

lofttegundir hafa ekki þann eiginleika að gleypa varmageislun frá jörðu. Vatnsgufa (H2O), 

koltvíoxíð (CO2), óson (O3), hláturgas (N2O) og brennisteinshexaflúoríð (SF6) finnast í 

litlum mæli í andrúmsloftinu en allar þessar tegundir eiga það sameiginlegt að vera 

kallaðar gróðurhúsalofttegundir vegna gróðurhúsaáhrifa sem þær valda. Þær hafa allar, 

ólíkt súrefni og köfnunarefni, þann eiginleika að gleypa varmageislun frá jörðu 

(Gróðurhúsalofttegundir, 2017). Þær loka þannig inni geislun á leið sinni frá jörðinni út í 

geim sem leiðir af sér hlýnun jarðar (Karl og Trenberth, 2003). 

Þar sem þessar lofttegundir hafa langan líftíma í andrúmsloftinu, áratugi til 

árhundraða, sýna niðurstöður loftsýnisathugana frá 1958 og rannsóknir á loftbólum í 

jöklum. sem mynduðust áður en mælingar hófust, mjög greinilega uppbyggingu og 

samansöfnun styrks þeirra í andrúmsloftinu. Þessar lofttegundir eru vel dreifðar í 

andrúmsloftinu í kringum alla jörðina,sem einfaldar alþjóðlega eftirlitsstefnu. Koltvíoxíð 

hefur aukist um 31% frá því fyrir iðnbyltinguna, frá 280 ppm í meira en 440 ppm nú á 

dögum, og helmingur aukningarinnar hefur verið síðan 1965, eins og sjá má á mynd 1 í 

kafla 2 (Karl og Trenberth, 2003). 

Vatnsgufa er algengasta gróðurhúsalofttegundin. Maðurinn hefur ekki bein áhrif á 

magn hennar í andrúmsloftinu en með hækkandi hitastigi eykst uppgufun og jafnframt 

eykst geta lofts til þess að halda vatnsgufunni. Þannig eykst styrkur vatnsgufu með 

hækkandi hitastigi. Koltvíoxíð er önnur mikilvægasta gróðurhúsalofttegundin. Styrkur 

þess sveiflast eftir árstíðum; á sumrin er mikil upptaka koltvíoxíðs vegna ljóstillífunar 

plantna en á veturna losnar koltvíoxíð aftur út í andrúmsloftið sökum rotnunar lífrænna 

leifa. Athafnir mannanna trufla verulega þetta náttúrulega jafnvægi. Bruni 

jarðefnaeldsneytis og annarra efna í orkuverum og öðrum iðnaði veldur því að magn 

koltvíoxíðs, sem losnar út í andrúmsloftið, eykst. Þar að auki eykst magn koltvíoxíðs í 

andrúmsloftinu vegna eyðingar skóga og breyttrar landnotkunar þar sem skógar og 

plöntur gegna stóru hlutverki í upptöku koltvíoxíðs. Metan verður til þegar lífrænt efni 

rotnar fyrir tilstilli gerla við loftfirrtar aðstæður. Metan myndast í maga húsdýra, einkum 

jórturdýra, og við meðhöndlun húsdýraáburðar. Einnig losnar metan í töluverðu magni 

frá sorphaugum, votlendi og við hrísgrjónarækt. Helstu manngerðu uppspretturnar fyrir 
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losun hláturgasa eru landbúnaður, ýmsir iðnaðarferlar og eldsneytisbrennsla 

(Gróðurhúsalofttegundir, 2017). 

3.2.2 Hækkun yfirborðshita jarðar 

Síðan mælingar hófust árið 1850 hafa síðustu þrír áratugir verið hver öðrum heitari á 

yfirborði jarðar. Tímabilið frá 1983 til 2012 var að öllum líkindum heitasta 30 ára tímabil 

síðustu 1400 ára á norðurhveli jarðar. Sameinuð gögn yfir meðalyfirborðshita lands og 

sjávar, reiknað með línulegri þróun, sýnir hækkun meðalhitastigs um 0,85 [0,65–1,06] 

gráður á Celsius yfir tímabilið 1880–2012 (Intergovernmental Panel on Climate Change, 

2014, bls. 2-26). 

Nýjustu gögn NASA sýna mælingar til ársins 2016. Þar segir að síðan mælingar á 

yfirborðshita jarðar hófust, hafa 16 af 17 heitustu árum jarðar átt sér stað á árunum 2001–

2017. Árið 2016 er það heitasta hingað til. Meðalhækkun hitastigs árið 2016 var 0,99 

gráður á Celsíus, 0,14 gráðum heitari en þegar mælingar voru gerðar hjá 

Intergovernmental Panel on Climate Change (ICCP) árið 2012, sjá mynd 3  

 

Mynd 3. Alþjóðleg hitastigsvísitala yfir land og haf. 

Þetta graf undirstrikar breytinguna á yfirborðshita lands og sjávar. Y-ásinn sýnir 
meðalhitabreytingu í gráðum og X-ásinn tímabil. Gráu punktarnir sýna árlegt meðaltal en svarta 
línan sýnir 5 ára meðaltal (Global surface temperature, 2017). 

Áætlað er að meðalyfirborðshiti jarðar muni hækka enn meira sökum 

loftslagsbreytinga. Talið er að meðalyfirborðshiti jarðar muni árið 2050 hafa hækkað um 

2–4 gráður á Celsíus umfram það sem hann hefur hækkað nú þegar. Almennt er talið að 

yfirborðshiti jarðar muni hækka meira en hiti sjávar en mest muni hitastigið hækka á 

norðurhveli jarðar en minna á suðrænum svæðum (Christensen, Kanikicharla, 2013) 
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3.3 Afleiðingar 

Loftslagsbreytingar hafa í för með sér ýmsar afleiðingar fyrir jörðina og þá ber helst að 

nefna öfgar í veðri, bráðnun jökla og hafíss og hækkun yfirborðs sjávar. Í þessum kafla 

verður skoðar við hvaða aðstæður loftslagsbreytinga þessir öfgakenndu atburðir verða til. 

3.3.1 Öfgar í veðri 

Loftslagsbreytingar, hvort sem þær eru komnar til af náttúrulegum orsökum eða 

mannavöldum, geta aukið líkurnar á öfgafullum uppákomum í veðurfari, til að mynda 

gríðarlegum úrkomum og langvarandi hitabylgjum. Öfgar í veðurfari eru skilgreindar sem 

sjaldgæfur atburður sem á sér stað á ákveðnum tíma á ákveðnu svæði á ákveðnum tíma 

árs. Þurrkur, flóð og hitabylgjur þurfa að innihalda ákveðna staðla og styrkleika til þess að 

flokkast undir öfgafullt veðurfar  (Cubasch o.fl., (2013). 

Fylgst hefur verið með breytingum á fjölda öfga í veðurfari og öðrum veðurfars 

uppákomum síðan 1950. Þessar breytingar er hægt að tengja við loftslagsbreytingar af 

manna völdum, atburði eins og samdrátt í langvarandi kuldabylgjum, fleiri, langari og 

heitari hitabylgjur sem og yfirborðshækkun sjávar ásamt fleiri og stærri flóðbylgjur víða 

um heiminn (Intergovernmental Panel on Climate Change,2014, bls. 2-26). 

3.3.2 Bráðnun jökla 

Ein alvarlegasta afleiðing loftslagshlýnunar er yfirborðshækkun sjávar. Þar sem búseta og 

byggð eru nálægt strandlengjunni og aðeins nokkrum metrum yfir sjávarmáli munu 

minnstu flóð líklega valda samfélags- og efnahagslegu áfalli. Nokkrir þættir stuðla að 

þessari yfirborðshækkun: útþensla sjávar vegna hækkunar á hitastigi þess og bráðnun 

jökla, ísþekja og hafíss. Mikilvægustu tengsl milli jökla og loftslagsins er jökulmassinn. 

Massi fleiri en 300 jökla hafa verið mældir reglulega síðan 1946. Öll þessi gögn eru 

innifalin í töflu 1 (National Snow and Ice Data Center, 2018)  en styttri greining er notuð í 

henni og töflunni hér fyrir neðan sem spannar tímabilið frá 1961 – 2003. Greining þessi 

leggur áherslu á jökla og minni ísbreiður sem samtals hafa heildarflatarmál 785x103 km2. 

Þrátt fyrir að jöklarnir og minni ísbreiðurnar innihaldi aðeins 4% af heildarís jarðar hafa 

þeir átt þátt í allt að 30% af þeim breytingum sem orðið hafa á sjónum á 20. öldinni sökum 

hraðrar bráðnunar við loftslagshlýnun (National Snow and Ice Data Center, 2018). 
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Tafla 1. Framlag til yfirborðshækkunar sjávar eftir svæðum.  

Heimshluti Prósenta af heildarsvæði 

Prósenta af framlagi til 

breytingar sjávarmagns 

1961–2003 

Norðurskautssvæðið 52,7% 31,5% 

Hálendi Asíu 19,4% 23,9% 

Alaska og fjöll við 

strendur 
15% 23% 

Norðvestur Bandaríkin og 

suðvestur Kanada 
6,5% 16,6% 

Patagonia ísþekjur 3,3% 4,7% 

Evrópa 3,1% 0,3% 

 

Hafís á norðurheimsskautasvæðinu hefur einnig minnkað verulega síðan 1978 þegar 

gervihnattarmælingar hófust. Hafís nær lágmarki fyrstu tvær vikurnar í september og um 

þessar mundir er hafísinn 40 prósent minni en hann var á þessum tíma árið 1978 (Walsh, 

og  Wuebbles, 2014). 

3.3.3 Yfirborðshækkun sjávar 

Höfin gleypa í sig yfir 90% af auknum hita í loftslaginu, svo og af gróðurhúsalofttegundum 

sem losnað hafa af manna völdum. Eins og kvikasilfur í hitamæli þenst vatnið út þegar 

það hlýnar sem leiðir til þess að yfirborð sjávar hækkar. Bráðnun jökla og annarra ísþekja 

stuðla einnig að hækkuninni með vaxandi hraða. Síðan á seinni hluta 19. aldar hafa 

mælitæki um allan heim sýnt að yfirborð sjávar um allan heim hefur hækkað um u.þ.b. 20 

cm. Nýlegar mælingar sýna að þessi hækkun er mun meiri en hefur verið nokkurn tímann 

á síðustu 2000 árum. Síðan 1992 hefur hraði hækkunarinnar, mældur með gervihnöttum, 

um það bil tvöfaldast (Walsh og Wuebbles 2014) 

Ljóst er að loftslagsbreytingar eiga sér stað og að maðurinn hefur ýtt undir þessar 

breytingar með mikilli losun gróðurhúsalofttegunda. Í næsta kafla verður skoðað hvaða 

áhrif þessar loftslagsbreytingar hafa á fæðuöryggi og þá einkum í þróunarlöndunum. 
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4 Áhrif loftslagsbreytinga á fæðuöryggi 

Í þessum kafla verður tekið mið af því sem hefur verið fjallað um hingað til en köfað enn 

dýpra og skoðað hvaða áhrif þessar áðurnefndu loftslagsbreytingar hafa á fæðuöryggi. 

Eins og hefur komið fram er minna fæðuöryggi og næringarskortur á sumum svæðum 

jarðar ein af alvarlegustu áhrifum loftslagsbreytinga. Loftslagsbreytingar auka líkur á 

hungri og vannæringu af tveimur meginástæðum: vegna öfga í veðurfari og vegna 

yfirborðshækkunar sjávar (World Food Programme 2012). 

4.1 Áhrif öfga í veðri á fæðuöryggi 

Í 3. kafla var rakið að áætlað er að loftslagsbreytingar muni leiða til öflugri og tíðari öfga í 

veðurfari sem munu vara yfir lengra tímabil hverju sinni. Dæmi um slíkar öfgar eru 

hitabeltisstormar, flóð, þurrkar og hitabylgjur. Áætlað er að þessi þróun muni hafa í för 

með sér neikvæð áhrif á fæðuöryggi í þróunarlöndunum, sérstaklega hjá þeim sem standa 

einna verst. Þá eru umræddar loftslagsbreytingar jafnframt taldar geta haft áhrif á 

flutning og dreifingu fæðu í alþjóðasamfélaginu. Þegar samfélög verða síendurtekið fyrir 

veðuröfgum sem þessum hefur það sífellt verri áhrif á matvælaframleiðslu og getu þeirra 

til þess að afla sér fæðu. Reglulegar öfgar í veðri grafa jafnframt undan getu þessara 

samfélaga til þess að standa af sér mildari atburði í veðri og til að afla sér fæðu sem um 

leið eykur þörf þeirra á mataraðstoð. Enn fremur geta auknar öfgar í veðri hamlað 

flutningi og dreifingu matar í neyðartilfellum. 

Þessi veikburða samfélög treysta í miklum mæli á framleiðslu sem er algjörlega undir 

veðurfari komin. Dæmi um það er landbúnaður sem reiðir sig gríðarlega mikið á rigningu 

á ákveðnum tímabilum. Í ljósi þess geta þessir umræddu öfgakennduatburðir haft afar 

slæm áhrif í för með sér. Ríkin sunnan Sahara-eyðimerkurinnar í Afríku, Asía og Mið-

Austurlönd eru þau landsvæði sem eru viðkvæmust fyrir auknum öfgum í veðri (World 

Food Programme, 2012). 

4.1.1 Áhrif flóða vegna mikillar úrkomu á fæðuöryggi 

Aukin flóð sökum gríðarlegrar úrkomu geta haft mikil áhrif á fæðuöryggi. Á heimsvísu 

hefur magn úrkomu á úrkomutímum aukist til muna og gefa líkön til kynna að þessi mikla 

úrkoma muni aukast enn frekar með hlýnandi veðurfari. Úrkoma sem þessi getur leitt til 

flóða sem geta eyðilagt uppskeru á stórum landsvæðum og eyðilagt matarbirgðir, 
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framleiðslutæki (eins og tækjabúnað til landbúnaðarframleiðslu) og ræktunarland. 

Hækkun á yfirborðshita jarðar hefur leitt til þess að rigningarmet hafa verið slegin á 

mörgum stöðum í heiminum, til dæmis í Afríku og Mið-Austurlöndum. (World Food 

Programme, 2012) 

4.1.2 Áhrif þurrka á fæðuöryggi 

Með tilkomu loftslagsbreytinga er áætlað fleiri, lengri og alvarlegri dæmi verði um þurrka. 

Þurrkar leiða að miklu tapi í landbúnaði og er gríðarlega stór þáttur í fæðuóöryggi í 

þróunarlöndunum. Frá árinu 1960 hafa langvarandi þurrkar á þurrkutímabilum um allan 

heim aukist frá 5–10% í um það bil 12–25%, sérstaklega á svæðum þar sem ræktaðar eru 

korntegundir eins og bygg, maís, hrísgrjón, sojabaunir og hveiti.  Afleiðingar slíkra þurrka 

eru sérstaklega slæmar þegar fólksfjölgun er tekin inn í myndina. Í Afríku treysta 650 

milljónir manna á landbúnað, sem háður er reglulegri úrkomu, á svæðum þar sem horft 

er upp á mikinn vatnsskort, niðurbrot lands, þurrk og flóð. Áætlað er að slíkar öfgar í veðri 

muni aukast með komandi loftslagsbreytingum. (World Food Programme, 2012) 

4.1.3 Áhrif hitabeltisstorma og hvirfilbylja á fæðuöryggi 

Hitabeltisstormar og hvirfilbyljir geta einnig haft áhrif á fæðuöryggi og næringu. 

Rannsóknir hafa gefið til kynna að hvirfilbyljir á hitabeltissvæðum geti orðið töluvert 

kraftmeiri í framtíðinni með sterkari vindhraða og meiri úrkomu. Hingað til er ekkert sem 

hefur bent til þess að þessir hvirfilbyljir séu svæðisbundnir á einhvern hátt. Ekki er talið 

að þessum hvirfilbyljum muni fjölga með heitara loftslagi en gríðarleg hætta er á að þeir 

verði kraftmeiri. Hitabeltisstormar sem þessir hafatilhneigingu til að valda eyðileggingu á 

heilu landsvæðunum. Þeir kosta mannslíf, eyðileggja ræktunarsvæði, uppskeru og birgðir 

(World Food Programme, 2012). Dæmi um slíka fellibylji er fellibylurinn Irma sem er 

Íslendingum kunnugur í gegnum heimsfréttirnar. Í grein Kimberly Amadeo í veftímaritinu 

The Balance kemur fram að Irma sé kraftmesti fellibylur sem myndast hefur í 

Atlantshafinu frá upphafi mælinga. Fellibylurinn náði stærð 5 skv. Saffir-Simpson 

kvarðanum1 og skall á eyjunni Bermúda þann 6. september 2017. Á Bermúda eyðilögðust 

                                                      

1 Styrkur 5 þýðir að vindhraði nær fyrir 80 m/sek. Yfirborð sjávar er yfirleitt 6m hærra en vanalega. Þök 

fjúka af atvinnuhúsnæði og íbúðarhúsum. Dæmi eru um að hús fjúki í heilu lagi og gjöreyðileggist. Tjón 

verður mikið á dyraumbúnaði og gluggum vel byggðra húsa. Flest tré rifna upp með rótum og umferðamerki 
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90% bygginga sem skildi 60% þjóðarinnar eftir heimilislaus. Irma skall í kjölfarið á Miami í 

Bandaríkjunum þar sem flæddi yfir götur, tré féllu og 6,5 milljónir manna þurftu að flýja 

heimili sín. Irma er talinn hafa kostað að minnsta kosti 100 milljarða dollara en 

kostnaðurinn getur hækkað allt upp í 300 milljarða dollara (Amadeo, 2018). 

Í greininni er einnig fjallað um þrjú atriði tengd loftslagsbreytingum sem ýttu undir 

eyðileggingu vegna fellibylsins Irmu. Í fyrsta lagi ýtti yfirborðshækkun sjávar undir flóð á 

svæðunum sem Irma skall á. Undanfarin ár hefur yfirborð sjávar hækkað sex sinnum 

hraðar en venjulega, mestmegnis sökum El Nino2 og annarra svæðisbundinna frávika en 

loftslagsbreytingarnar ýta undir og gera þessa náttúrulegu atburði enn verri. Í öðru lagi 

var hitastig í Suður-Flórída í ágúst 2017 0,4 gráðum heitara en vanalega. Heitara loft 

inniheldur meiri raka og er þar af leiðandi ólíklegra að það rigni en þegar rignir er eins og 

hellt sé úr fötu. Þetta útskýrir þær gríðarlegu rigningar sem fylgdu Irmu. Í þriðja lagi leiða 

loftslagsbreytingar til þess að veður „ferðast“ hægar en venjulega, stormar ganga ekki 

eins hratt yfir og þeir hafa gert hingað til sem varð til þess að Irma fór mun hægar yfir en 

fyrri fellibyljir og olli því meiri eyðileggingu en annars hefði orðið (Amadeo, 2018). 

4.2 Áhrif yfirborðshækkunar sjávar á fæðuöryggi 

Áætlað er að fyrir lok 21. aldar muni yfirborð sjávar hækka um 0,57–1,10 metra á 

heimsvísu og á sumum svæðum er líklegt að yfirborð sjávar hækki enn meira (Jevrejeva, 

Grinsted og Moore, 2014). Svo mikil hækkun mun auka seltu í jarðvegi og þannig draga úr 

gæðum jarðvegs og drykkjarvatns. Yfirborðshækkun sjávar getur einnig aukið hættuna á 

flóðbylgjum og flóðum. Breytingar á yfirborði sjávar getur haft veruleg áhrif á íbúa sem 

búa lágt yfir sjávarmáli nálægt strendum en þeir eru sérstaklega viðkvæmir fyrir 

yfirborðshækkuninni. Áætlanir benda til þess að yfirborð sjávar hafi hækkað um 0,17 mm 

á ári á árunum 1993–2010 en síðan þá hefur yfirborð sjávar hækkað um 0,32 mm á ári. 

Þessi aukna hækkun stafar – eins og áður hefur komið fram – af hærra hitastigi sjávar og 

                                                      

og önnur skilti falla. Gríðarlegt tjón verður við strendur og rýma þarf íbúðarhúsnæði allt að 16 km frá 

ströndinni (Veðurstofa Íslands, e.d.). 

2 Austan til í hitabeltinu í Kyrrahafi er sjór mun kaldari heldur en vestar. Þessi munur minnkar stundum 

stórlega þegar hlýsjór að vestan breiðist austur, oft til stranda Perú. Þessi hitabreyting á austanverðu 

Kyrrahafi hitabeltisins nefnist El Nino (Trausti Jónsson, 2007) 
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bráðnun jökla og ísþekja (World Food Programme, 2012). Ljóst er að áhrif 

loftslagsbreytinga á fæðuöryggi eru neikvæð. Hækkandi hitastig jarðar leiðir til minna 

fæðuöryggis alls staðar í heiminum en áhrifin munu vera mest á þróunarlöndin. Í næsta 

kafla verður fjallað nánar um þessar neikvæðu afleiðingar. 
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5 Mögulegar afleiðingar loftslagsbreytinga á fæðuöryggi og 
næringu 

Allt bendir til að alþjóðleg matvælaframleiðsla muni fara í gegnum miklar 

veðurfarstengdar breytingar sem munu hafa áhrif á bæði magn og gæði framleiddrar 

fæðu í landbúnaði. Þrátt fyrir að erfitt sé að mæla heildaráhrif loftslagsbreytinga þá má 

sjá fram á að draga muni úr getu jarðarbúa til að viðhalda fullnægjandi framboði á 

næringarríkum mat. Ef ekki tekst að anna eftirspurninni mun verð á matvælum hækka. 

Ríkar þjóðir, þar sem kaupmáttur er meiri, standa því mun betur en þær fátækari sem 

munu þá jafnvel ekki hafa efni á að afla sér nægrar fæðu. (Myers o.fl., 2017).  

5.1 Pólitískur ágreiningur 

Bæði pólitísk og hagfræðileg öfl hafa áhrif á fæðuframboð. Mismunun á grundvelli kyns, 

þjóðernis, stéttar og efnahags hindra þátttöku á mörkuðum sem mikilvæg er til að 

viðhalda fæðuöryggi. Loftslagsbreytingar geta ýtt undir þessa félagslegu útilokun með því 

að auka samkeppni um takmarkaðar náttúruauðlindir sem leiðir til fólksflutninga. 

Fólksflutningar hafa átt sér stað á síðustu áratugum á svæðum þar sem aðgangur að fæðu 

er takmarkaður vegna stríðsástands í ríkjum sunnan Sahara-eyðimerkurinnar í Afríku og 

Mið-Austurlöndum. Hugsanleg tengsl milli loftslagsbreytinga og ofbeldis eru umdeild en 

rannsóknum og gögnum, sem styðja þessa tengingu, fjölgar hratt.  

 Nýleg umfjöllum, þar sem dregnar voru saman upplýsingar úr 60 rannsóknum um 

tengingu ofbeldis og loftslagsbreytinga, sýnir sterk söguleg tengsl milli þessara tveggja 

fyrirbæra og gefur til kynna að áætlað hækkað hitastig hafi á sinn hátt áhrif á aukið ofbeldi 

eins og til að mynda í borgarastyrjöldum. Þau svæði, sem verst hafa orðið úti í átökum, 

eru einmitt þau lönd sem fyrir fram voru hvað viðkvæmust fyrir vannæringu. Átök sem 

þessi og tilheyrandi fólksflutningar auka líkur á bráðri vannæringu og hafa einnig í för með 

sér önnur íþyngjandi heilsufarsvandamál (Myers o.fl., 2017). 

5.2 Hækkun verðlags á nauðsynlegri fæðu 

Loftslagsbreytingar munu einnig auka hagrænan þrýsting á mataraðgengi. 

Reiknilíkanstilraunir, til að mynda með líkani International Food Policy Research 

Institute‘s IMPACT (International Model for Policy Analysis of Agricultural Commocities 

and Trade), benda til þess að raunverð þriggja mikilvægustu korntegunda í heiminum, 
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hveitis, hrísgrjóna og maíss, muni hækka um 31–106% til ársins 2050 en hve mikil 

hækkunin verður mun fara eftir hraða loftslagsbreytinga, fólksfjölgunar og hagþróunar. 

Þar segir að fyrir smábændur getur komið til þess að ávinningur af hærra verðlagi vega 

þyngra heldur en kostnaður við dýrari fæðu og munu launþegar í landbúnaði einnig njóta 

hærri tekna, en ekki eru allir vísindamenn á sama máli. Flestar fjölþjóðagreiningar gefa þó 

til kynna að hærra verðlag á fæðu muni á endanum leiða til aukinnar fátæktar og þar af 

leiðandi ýta undir fæðuóöryggi. Þetta mun ekki einungis hafa áhrif á fátækt fólk í þéttbýli 

(þar sem áhrifin eru óumflýjanleg) heldur einnig á fátækt fólk í dreifbýli. Nýlegar athuganir 

á verðteygni eftirspurnar eftir fæðu í lágtekjulöndum sýna að verðhækkanir hafa í för með 

sér mikinn samdrátt í neyslu í öllum hópum sem bendir til þess að hærra verð sé líklegra 

til þess að draga úr inntöku næringar. Hins vegar er umfang áhrifanna breytilegt eftir 

efnahagi í löndum og eftir fæðutegundum. Þar af leiðandi er mikilvægt að skoða áhrif 

loftslagsbreytinga á fæðuöryggi út frá staðsetningu og efnahagsástandi svo og getu 

bænda til þess að aðlagast sveiflukenndum, vistfræðilegum og efnahagslegum aðstæðum 

og verðbreytingum á fæðu (Myers o.fl., 2017). 

5.3 Vöxtur landsframleiðslu 

Tekjuaukning vinnur gegn áhrifum matvöruverðs á neyslu. Að spá fyrir um vöxt tekna er 

erfitt, jafnvel án þess að horft sé til loftslagsbreytinga (Myers o.fl., 2017). Í rannsókn frá 

árinu 2015, Alþjóðleg ólínuleg áhrif hitastigs á efnahagsframleiðslu (e. Global non-linear 

effect of temperature on economic production), eru þessi áhrif skoðuð með nýstárlegum 

hætti. Í rannsókninni er litið á söguleg tengsl milli þjóðhagfræðilegrar framleiðni og hita í 

löndum, samband sem að miklum hluta er knúið áfram af áhrifum viðvarandi hita á 

vinnuaflsframboð, vinnuaflsframleiðni og framleiðslu uppskeru. Höfundar komust að því 

að ef loftslagsbreytingar minnka ekki getur það leitt til 75% lægri tekna miðað við 

forsendur um óbreyttar ytri aðstæður. Af öllum löndum í heiminum munu 43% þeirra 

verða fátækari en þau eru nú þegar (Burke, Hsiang og Miguel, 2015). 

Þrátt fyrir næmni framangreindrar rannsóknar gagnvart undirliggjandi forsendum eru 

eigindleg skilaboð í öllum tilfellum skýr: óbreytt ferli loftslagsbreytinga hefur tilhneigingu 

til þess að leiða til gríðarlegs efnahagstjóns, sem getur leitt til að verulega dragi úr 

kaupmætti neytenda til að afla matar í þróunarheiminum. Jafnvel þótt uppskeruaukning 

hækki samanlagða alheimsframleiðslu eru markaðir og matarkerfi í fátækum löndum 
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líkleg til að verða út undan á heimsmarkaði. Sérhæfing í matvælaframleiðslu mun aukast 

með loftslagsbreytingunum sem eykur hættu á sveiflum í framleiðslu landbúnaðarvara. 

Gera má ráð fyrir að fólksfjölgun, sem áætluð er að verði 2,5–3 milljarðar á næstu 

áratugum, þar sem fjölgunin verður mest í þróunarlöndunum, muni í miklum mæli ýta 

undir þessa hættu (Myers o.fl., 2017). 

5.4 Nýting fæðu og sjúkdómar 

Fæðuöryggi nær til mun fleiri þátta en þeirra sem snúa að framboði og eftirspurn. Nýting 

fæðu skiptir líka máli: að vernda matarbirgðir gegn eyðileggingu og sjúkdómum, að elda 

öruggan og næringarríkan mat án þess að eyðileggja næringarinnihald hans. Einnig er afar 

mikilvægt að vera nógu heilbrigður til að líkaminn geti nýtt næringuna og frásogað 

næringarefnin. Þegar hreint vatn og hreinlæti er ekki til staðar geta öfgar í veðri eins og 

aukin úrkoma og langvarandi þurrkur aukið hættuna – vegna sjúkdómsvaldandi baktería, 

sníkjudýra, sveppasýkinga og fjölda vírusa – á sýkingum og niðurgangi sem hefur 

djúpstæð áhrif á næringarástand barna, vöxt þeirra og þroska. Lýðfræði- og 

heilsufarslegar mælingar á fólki af 171 þjóðerni frá 70 löndum, sem gerðar voru á árunum 

1986–2007, sýndu að aðgengi að hreinu vatni og bætt hreinlæti skipti miklu máli fyrir 

heilbrigðan þroska barna undir 5 ára aldri (Myers o.fl., 2017). 

5.5 Óstöðugt fæðuöryggi 

Þar sem loftslagsbreytingar hafa sveiflukennd áhrif á matvælaframleiðslu eru allar líkur á 

að fæðuverð muni einnig sveiflast meira. Óvissan, sem bundin er við áætluð áhrif 

loftslagsbreytinga á áhrifavalda á fæðuöryggi, er mikil. Mikið verk er fram undan við að 

finna lausnir til að draga úr þessum óstöðugleika í aðgengi að fæðu og nýtingu hennar. 

Flest líffræðileg og hagfræðileg módel gefa hins vegar til kynna að verðlag á fæðu verði 

mjög sveiflukennt í framtíðinni (Myers o.fl., 2017). Afleiðingar loftslagsbreytinga eru því 

mjög neikvæðar fyrir fæðuöryggi. Hækkun matvöruverðs, aukin sjúkdómatíðni og 

minnkandi upptaka næringar eru afleiðingar sem hægt er að beintengja við 

loftslagsbreytingar. Asía er sú heimsálfa sem hefur orðið fyrir hve mestum áhrifum af 

loftslagsbreytingum. Í næsta kafla verður skoðað hvernig veðurfar hefur breyst í álfunni, 

hvernig áætlað er að það breytist og hvaða áhrif þessar breytingar kunna að hafa á 

fæðuöryggi fólks sem þar býr. 
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6 Áhrif loftslagsbreytinga á fæðuöryggi í Asíu 

Í Asíu býr fólk við mjög mismunandi aðstæður landfræðilega, hagfræðilega, lýðfræðilega 

og stjórnmálalega eftir því hvar í álfunni það býr. Þessi margbreytileiki sést greinilega 

þegar kemur að ójafnvægi í fæðuöryggi í heimsálfunni. Í löndum eins og Japan, Malasíu 

og Singapúr býr lítill hluti fólks við vannæringu en í löndum eins og Afganistan, Norður-

Kóreu og Nepal er hæsta hlutfalli vannærðra íbúa í heimi (World Food Programme, 2015). 

6.1 Loftslagsbreytingar í Asíu 

Loftslag í Asíu hefur nú þegar byrjað breytast og talið er að breytingarnar muni halda 

áfram. Í ljósi sambandsins milli þróunar loftslags og fæðuöryggis í Asíu munu komandi 

veðurfarsbreytingar draga enn frekar úr fæðuöryggi. 

6.1.1 Langtímaþróun loftslags 

Rannsóknir benda til þess að á síðustu 20 árum hafi meðalhiti hækkað í stærstum hluta 

Asíu. Þessari þróun hefur fylgt mikil fjölgun á heitum dögum og heitum nóttum. Áætlað 

er að hitastig muni halda áfram að hækka sem leiðir til þess að jöklar bráðna með auknum 

hraða og hætta á þurrkum eykst þegar rigningartímabilin styttast. Verulegar breytingar á 

hitastigi geta haft áhrif á gæði uppskerunnar og á framboð vatns. Breytingarnar hafi 

þannig áhrif á hvort tveggja ræktun búfénaðar og korns svo og vatn til neyslu 

(Christensen, Kanikicharla, 2013). 

Meðalhiti í Austur-Asíu hefur hækkað hraðar heldur en meðalhiti á heimsvísu. Þetta á 

sérstaklega við um Norður-Kína og á nokkrum stöðum í Japan.Þá sýna mælingar á hita í 

Asíu að meðalhiti hefur hækkað í meirihluta Suður-Asíu, sérstaklega um vetrartímann. 

Loftslagslíkön gefa til kynna að þessi þróun muni halda áfram að aukast með aukinni 

útlosun koltvíoxíðs í andrúmsloftið. Mestar breytingar munum við sjá á Norður-Indlandi 

(Christensen, Kanikicharla, 2013). Samkvæmt loftslagsspám mun hitastig halda áfram að 

hækka fram til loka aldarinnar. Hve mikið það verður fer eftir hversu mikið mannfólkið 

nær að draga úr losun koltvíoxíðs.  

Úrkomumynstur í Asíu einkennist af miklum breytileika sökum flókins landslags 

heimsálfunnar en þar eru stórir fjallgarðar, eyjaklasar og eyðimerkur sem öll hafa sitt 

ákveðna loftslag (e. microclimate). Í Suður-Asíu hefur árstíðarbundin meðalúrkoma farið 
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minnkandi. Á sama tíma hafa fylgt auknar monsúnrigningar vegna meiri þéttni í 

loftslaginu (Kulkarni, 2012). 

Til samanburðar hefur þróunin í Suðaustur-Asíu leitt til meiri úrkomu á ársgrundvelli 

sem og fleiri tilvika öfgakennds veðurs, sérstaklega á tímum úrkomutímabila. Spár áætla 

að þessi þróun muni halda áfram og að þessi breytileiki í úrkomumynstri mun aukast og 

leiða til þess að þurrkatímabilin verði enn þurrari og lengri og úrkomutímabilin að sama 

skapi lengri og öfafyllri sem muni leiða til mikilla flóða um alla heimsálfuna (Caesar o.fl., 

2011). 

Alveg frá 1970 hefur monsúnúrkoman færst til í Austur-Asíu þannig að dreifing hennar 

er ekki eins jöfn og áður. Það hefur t.a.m. leitt til gríðarlegar aukningar í ofankomu í 

dalnum Yangtze River Valley en skorti á úrkomu í Norður-Kína (Christensen, Kanikicharla, 

2013). 

 

Mynd 4. Árlegt meðalhitastig í Asíu. 

Appelsínugula línan táknar Suðaustur-Asíu, sú græna Suður-Asíu og sú bláa Austur-Asíu. 
Mælingar frá árunum 1950 til 2005 eru merktar með svörtu. Næstu 10 til 20 árin mun hitastig 
halda áfram að hækka smávægilega en þegar nálgast fer lok aldarinnar mun hitastig rísa á 
ógnarhraða ef aðlögun verður lítil og losun gróðurhúsalofttegunda heldur áfram eins og hún er 
nú á dögum. Hins vegar geta menn séð fram á að hitastig hætti að hækka svo hratt eftir um 10 
til 20 ár ef útlosun gróðurhúsalofttegunda mun minnka til muna og aðlögun jarðarbúa verði sú 
sem við vonumst eftir (World Food Programme, 2015). 
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6.1.1.1 Yfirborðshækkun sjávar 

Áætlað er að yfirborð sjávar muni á heimsvísu hækka um 0,57–1,1 metra á þessari öld. 

Gera má ráð fyrir að yfirborðshækkunin verði enn meiri á sumum svæðum í heiminum 

(Jevrejeva o.fl., 2014). Yfirborðshækkun sem þessi mun auka líkurnar á flóðbylgjum og 

flóðum meðfram strandlengjum. Hækkun á yfirborði sjávar getur haft veruleg áhrif á 

viðkvæmar byggðir sem búa lágt yfir sjávarmáli nálægt ströndum (World Food 

Programme, 2015). 

Rúmlega 480 milljónir manna í Asíu búa nú á svæðum við strandlengjuna í minna en 

10 metra hæð yfir sjávarmáli og eru í mikilli hættu ef yfirborðshækkun sjávar heldur áfram 

(McGranahan, Balk og Anderson, 2007). 

6.1.1.2 Bráðnun jökla 

Fjöldi samfélaga í heiminum treystir á neysluvatn sem verður til vegna bráðnunar jökla. 

Samfélög í Himalayafjöllum treysta t.a.m. á slíkt vatn og fyrir þessi samfélög er gríðarlega 

mikilvægt að hægt sé að reiða sig á framboð á vatninu. Með hækkandi hitastigi munu 

jöklarnir bráðna hraðar með tilheyrandi flóðum en til langs tíma litið leiðir þessi hraða 

bráðnun til skorts á vatni á svæðunum sökum þess að engin endurnýjun jökla á sér stað 

(World Food Programme, 2015). 

6.1.2 Árstíðarbundinn breytileiki 

Í Asíu gegnir árstíðabundin úrkoma, sem kölluð er monsúnúrkoman, gríðarlega mikilvægu 

hlutverki. Hringrás monsúnrigninga er drifin af mismuni á hitastigi milli lands og sjávar. 

Sökum loftslagsbreytinga mun yfirborðshiti á landi hækka sem leiðir til meiri 

heildarúrkomu á monsúntímabilum. Þessar breytingar á hitastigi geta einnig haft áhrif á 

staðsetningu úrkomunnar þar sem sum svæði munu koma til með að lenda í töluvert meiri 

úrkomu en áður en á öðrum svæðum mun úrkoman minnka til muna. Eins og fyrr sagði 

hafa monsúnrigningarnar í Austur-Asíu breyst mikið frá 1970 þannig að hætta á miklum 

þurrkum í Norður-Kína hefur aukist á sama tíma og flóðahætta hefur aukist mikið í 

Yangtze River Valley í Suður-Kína (Hijioka o.fl., 2014). 

Nýleg tölfræðileg greining sýnir hvernig monsúnrigningar hafa þróast á síðustu árum. 

Til að byrja með hefur úrkoma á þeim tímum, sem monsúnrigningin nær hámarki, farið 

minnkandi sem hefur leitt til mikilla breytinga á því hvenær og hvernig rignir yfir daginn. 

(Christensen, Kanikicharla, 2013). Þessi þróun hefur leitt til þess að þurrkar verða tíðari 
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en ekki eins miklir. Þrátt fyrir að þurrkarnir séu ekki eins miklir hafa tíðari þurrkar mikil 

áhrif á lífsviðurværi fólks í dreifbýli en meira en einn sjötti af íbúum jarðar býr í dreifbýli. 

Á tímum loftslagsbreytinga er áætlað að á 21. öld muni monsúnrigningar á heimsvísu 

aukast sem og gríðarmiklar úrkomur og samfelldir þurrkar. Þar að auki er áætlað að 

monsúnrigningar í Asíu muni hefjast aðeins fyrr en venjulega og vara töluvert lengur sem 

leiðir til lengri monsúntímabila (Hijioka o.fl., 2014). Þessi þróun mun einnig hafa mikil áhrif 

á afkomu fólks í dreifbýli þar sem óvissan um tímasetningu monsúnrigninganna gerir þeim 

erfitt fyrir að áætla hvenær uppskera verður. 

Í gegnum tíðina hefur indverska sumarmonsúntímabilið farið í gengum gríðarmiklar 

breytingar sem leitt hafa til langvarandi ofsaþurrka (Sinha o.fl.., 2011). Að undanförnu 

hafa hins vegar indversku monsúnrigningarnar verið mun öflugri en áður og er það talin 

bein afleiðing hækkandi hitastigs (Goswami, Venugopal, Sengupta, Madhusoodanana og 

Xavier,  2006). 

6.1.3 Öfgar í veðri í Asíu 

Hættan er sú sama í Asíu og annars staðar í heiminum hvað varðar aukningu á öfgum í 

veðri. Þurrkar, flóð og hitabeltisstormar hafa leitt til þess að dregið hefur úr fæðuöryggi 

fólks í álfunni en komið verður betur að því í kafla 6.2. Á árunum 1980–2012 varð þreföld 

aukning á öfgakenndum atburðum í veðri í heimsálfunni en þeir voru um eitthundrað árið 

1980 en þrjúhundruð árið 2012. Árlega hafa þessir atburðir áhrif á 230 milljónir manna í 

Asíu og þeir hafa kostað rúma eina milljón manna lífið (World Food Programme, 2015). Á 

árunum 2002–2011 kostuðu flóð, þurrkar og hitabeltisstormar Asíu um 60 milljarða 

dollara ár hvert (Guha-Sapir, Hoyois og Below, 2013) Árið 2011 leiddu veðurfarstengdar 

hörmungar til þess að 10 milljónir manna þurftu að flýja heimili sín í álfunni (ADB, 2012). 

 Fellibylurinn Nargis, sem gekk yfir Myanmar 2008, er eitt af mörgum dæmum um 

öfgar í veðri sem álfan hefur orðið fyrir og hörmulegar afleiðingar þeirra. Flóðbylgja vegna 

stormsins skall á landinu og leiddi til þess að samfélög og svæði, sem náðu allt að 40 

kílómetra inn í landið, urðu fyrir algjörri eyðileggingu (Webster, 2008). 

Jarðvegseyðilegging var gríðarleg en rúmlega 20 þúsund hektarar til hrísgrónaræktunar 

varð óhæft til ræktunar. Auk þess sem mikið af dýrmætu landi urðu eyðileggingu að bráð 

eyðilögðust birgðir af hrísgrjónum, fræ til ræktunar, áburður og vélar sem notaðar eru til 

ræktunar, sem hafði mikil áhrif á ræktun hrísgrjóna veturinn 2008– 2009 (World Food 
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Programme, 2015). Árið 2010 urðu síðan gríðarlegar monsúnrigningar í Pakistan sem 

höfðu áhrif á um 20 milljónir manna þar sem þessar gríðarmiklu úrkomur urðu til þess að 

hús eyðilögðust og fólk tapaði miklum hluta eigna sinna. Einnig létust um 2000 manns í 

þessum flóðum (Oxfam International, 2011). Fellibylurinn Haiyan, sem skall á 

Filippseyjum í nóvember 2013 sýndi hversu mikla eyðileggingu einn hitabeltisstormur 

getur leitt af sér. Landbúnaðarráðuneyti Filippseyja (e. Philippine Department of 

Agriculture) hafa áætlað að fellibylurinn hafi leitt til stórkostlegs taps í landbúnaði í 

landinu. Yfir 130 þúsund hektarar af ræktanlegu landi eyðilögðust sem leiddi til þess að 

um 145 þúsund tonn af hrísgrjónum töpuðust. Fjárhagslegt tap vegna þessa var metið á 

rúmlega 9 þúsund milljarða filippískra pesóa sem samsvaraði á þeim tíma um 200 

milljónum dollara.Áhrifin voru því mjög mikil á heimili sem treystu á landbúnað og einnig 

á þau sem treystu á sjávarútveg. Gríðarlegur vindhraði og flóðbylgjur eyðilögðu eða ollu 

skemmdum á nauðsynlegum eignum og röskuðu lífsviðurværi fólks sem leiddi til þess að 

heimili töpuðu 70 prósent tekna sinna. Íbúar í landbúnaði áætluðu að það tæki þau allt 

að 6 til 8 mánuði að jafna sig á áhrifum fellibylsins (World Food Programme, 2015). 

 Allt bendir til þess að stærð, tíðni, styrkleiki eða lengd þessara öfgafullu 

veðurtilfella muni einungis koma til með að aukast með komandi loftslagsbreytingum. 

(World Food Programme, 2015) 

6.2 Fæðuöryggi í Asíu 

Fólk í Asíu stendur frammi fyrir ólíkum áskorunum til að auka fæðuöryggi sitt. Í vestasta 

hluta Nepal er aðgengi að mörkuðum vegna fjarlægðar stórt vandamál. Í Norður-Kóreu er 

stærsta áskorunin að tryggja næga framleiðslu og viðhalda fjölbreyttu mataræði. Í 

Kambódíu hefur reynst erfitt að viðhalda fæðuöryggi vegna aukins útflutnings sem hefur 

komið til vegna stígandi eftirspurnar á heimsvísu. Þar snýst verkefnið um að tryggja 

sjálfbærni í landinu (World Food Programme], 2015). 

6.2.1 Fæðuframboð 

Hrísgrjón er aðalframleiðsluvara Asíu og úr þeim fæst um þriðjungur orku sem kemur úr 

fæðu í heimsálfunni. Hveiti er einnig ræktað sem neysluvara, einkum í Kína og Japan, og 

þá helst notað í núðlur. Í Suður-Asíu er brauð að mestu leyti framleitt er úr hveiti. 

Sojabaunir og framleiðsla þeirra er einnig stór hluti af matarframleiðslu í Suðaustur-Asíu. 
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Aðrar nytjaplöntur eins og kartöflur og bygg fæða síðan stóran hluta íbúa í kaldari 

fjallalendum Asíu. Nýlega hefur eftirspurn eftir svínakjöti og kjúklingi aukist til muna þar 

sem löndin eru að þróast. Mest hefur eftirspurnin aukist eftir nautakjöti og þá helst í 

Austur- og Suðaustur-Asíu (World Food Programme, 2015). 

6.2.2 Stöðugleiki og aðgengi 

Fátækt er í flestum tilvikum nátengd skorti á fæðuöryggi. Í Asíu er lífsviðurværi fólks mjög 

viðkvæmt fyrir loftslagsbreytingum, margir íbúar í dreifbýli treysta á búskap og uppskeru 

sem háð er úrkomu. Hröð þéttbýlismyndun, sérstaklega í löndum eins og Kína, Indlandi, 

Filippseyjum og Indónesíu, hefur að hluta til leitt til fjölbreyttari lifnaðarhátta þar sem fólk 

er farið að hafa tækifæri til að starfa í verksmiðjum eða þjónustu. Með áframhaldandi 

þróun munu lifnaðarhættir verða fjölbreyttari með hækkandi tekjum heimilanna og þar 

af leiðandi hæfni þeirra til að kaupa nægan mat. Þéttbýlismyndun í kringum Phnom Penh 

í Kambódíu hefur leitt til þess að fataverksmiðjur hafa sprottið upp á svæðinu þar sem 

nóg er um vinnuafl. Þessi þróun hefur hjálpað heimilum í dreifbýli að nálgast fjölbreyttari 

tekjulindir sem auka þar með tekjur heimilanna. Á Indlandi munu umskiptin í sífellt 

stækkandi þjónustuhagkerfi einnig verða til þess að fátækustu heimilin afla fjölbreyttari 

tekna. Þrátt fyrir það mun þéttbýlismyndun, þar sem tilheyrandi þróun er ekki til staðar, 

ekki nægja til þess að auka aðgengi fólks að fæðu (World Food Programme, 2015). 

6.2.3 Nýting fæðu 

Í Asíu eins og um allan heim er vannæring stórt vandamál. Næstum tveir þriðju hlutar 

vannærðra íbúa í heiminum búa í Asíu. Mengað drykkjarvatn víða um álfuna er ein orsök 

þessarar þróunar svo og lélegt hreinlæti á mörgum stöðum sem stuðlar að næringartapi 

hjá íbúum álfunnar þar sem skortur er á prótínríkum matvælum. Þrátt fyrir að sögulega 

hafi vannæring verið stór ástæða takmarkaðs fæðuöryggis í Asíu hefur offita á síðustu 

árum aukist til muna. Breyttur lífsstíll vegna þéttbýlismyndunar og meiri eftirspurn eftir 

skyndibitafæði er ein helsta orsök þessarar hröðu þróunar í átt að offitu. Í Kína hefur offita 

íbúanna tvöfaldast á síðustu árum. Ástæða þess er að fólk hefur breytt neyslumynstri sínu 

frá því að borða mjög lítið kjöt í það að borða kjöt og neyta olíu með mat í nánast öll mál 

auk þess sem framboð hitaeiningaríkra máltíða eins og skyndibita hefur aukist í miklu 

magni. Árið 1991 var hlutfall offitu 12% en árið 2004 var það komið uppí 27,3% en offita 

er töluvert algengari í þéttbýli en dreifbýli. Þessi þróun endurspeglast í öðrum löndum 
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eins og Filippseyjum og Indónesíu. Sum þessara landa glíma við bæði vandamálin, 

vannærða einstaklinga í dreifbýli og fólk í yfirþyngd og offitu í þéttbýli (World Food 

Programme, 2015). 

6.3 Áhrif loftslagsbreytinga á fæðuframboð í Asíu 

Vísbendingar um að loftslagsbreytingar hafi nú þegar áhrif á uppskeru og framleiðslu í 

Asíu á þeim svæðum, þar sem ekki er næg aðlögunarhæfni til staðar, eru farnar að líta 

dagsins ljós. Samfara komandi loftslagsbreytingum er gert ráð fyrir að þessar vísbendingar 

verði enn skýrari og að þróun í átt að frekari uppskeru- og framleiðslubresti muni halda 

áfram (World Food Programme, 2015). 

Framleiðsla landbúnaðar í Asíu stendur frammi fyrir stórum áður óþekktum 

áskorunum. Minna framboð ræktanlegs lands, minna framboð vatns, niðurbrot umhverfis 

og hröð þéttbýlismyndun eru þættir sem allir hafa áhrif á framleiðslu landbúnaðar og þar 

af leiðandi framboð næringarríkrar fæðu í Asíu.  

Í Asíu er stór hluti af uppskeru landbúnaðar háð úrkomu. Breytingar á úrkomumynstri 

auka líkurnar á að uppskeran eyðileggist sem leiðir til minni framleiðslu. Hækkun hitastigs 

á helstu framleiðslusvæðum heimsálfunnar mun leiða til þess að svæði, sem framleiða 

góða matvöru minnka umtalsvert og áhrif öfga í veðri eins og þurrka, flóða og storma geta 

í miklum mæli aukið vandamál fæðuöryggis í Asíu. Talið er að langtímaheildarframleiðsla 

landbúnaðar í heimsálfunni á tímum loftslagsbreytinga verði neikvæð þó að á sumum 

svæðum verði hægt að sjá framleiðsluhagnað. Gert er ráð fyrir að áhrifin verði sérstaklega 

slæm í Suður-Asíu (World Food Programme, 2015). Áætlað er að framleiðsla muni dragast 

saman um 40% í lok aldarinnar miðað við núverandi aðstæður (Nelson o.fl., 2009). 

Breytingar á tímasetningum svo og tíðni og styrkleika úrkomu eru talin muni hafa mikil 

áhrif á framleiðslu landbúnaðar, sérstaklega eins og áður hefur komið fram á 

landbúnaðarsvæðum sem eru háð úrkomu. Breytingar sem þessar hafa áhrif á gæði vatns, 

sérstaklega í ljósi hraðrar fólksfjölgunar og þéttbýlismyndunar. Yfir 60% landbúnaðar í 

Asíu eru háð úrkomu og er heimsálfan því gríðarlega viðkvæm fyrir breyttu 

úrkomumynstri. Í ljósi þessarar miklu næmni er áætlað að breytingarnar muni hafa mikil 

áhrif á framleiðslu hrísgrjóna, sem er ein af lykilframleiðsluvörum heimsálfunnar. 

 Miðað við áætlaðar úrkomu- og hitastigsbreytingar benda rannsóknir til þess 

möguleika að í framtíðinni mun Suður- og Suðaustur-Asía verða fyrir miklu tapi í 
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baunaframleiðslu en þó munu þessar breytingar leiða til þess að sumir staðir á Indlandi 

muni henta betur til framleiðslu bauna (World Food Programme, 2015). Þar sem baunir 

eru mikilvæg uppspretta grænmetisprótína á svæðinu mun minni framleiðsla leiða til 

mikillar aukningar á vannæringu og vandamálum sem henni fylgja á svæðinu (ICEM, 

2013). 

Fyrir utan áhrifin í Asíu mun sífellt minnkandi uppskera sökum loftslagsbreytinga leiða 

til skaðlegra áhrifa á fæðuöryggi á fleiri svæðum í heiminum. Í löndum, þar sem mikið er 

af útfluttri uppskeru, mun minni framleiðsla keyra upp verð sem leiðir til þess að 

kaupmáttur minnkar hjá fátækustu samfélögunum (World Food Programme, 2012).  

6.4 Áhrif loftslagsbreytinga á aðgengi fæðu og lífsviðurværi í Asíu 

Breytilegt veðurmynstur og öfgar í veðri geta haft áhrif á getu heimilanna til þess að afla 

sér fæðu með hækkandi matvöruverði. Einnig mun það hafa áhrif á aðgengi heimilanna 

að nægilegri og næringarríkri fæðu. Þetta sérstaka samband milli veðurfars og aðgengis 

að fæðu er flókið og verður hér rýnt betur í það í þessum kafla. 

Breytingar á úrkomumynstri og hitastigi hafa einnig áhrif á getu ákveðinna svæða til 

framleiðslu uppskeruafurða sem leiðir til verulegra breytinga á lífsviðurværi  (World Food 

Programme [WFP], 2012). Áhrif loftslagsbreytinga er einnig að sjá á uppskeru þeirra 

korntegunda sem alltaf hefur verið stöðug og traust en nú á dögum er ekki eins áreiðanleg 

vegna breytts úrkomumynsturs. Leiða þessar breytingar til hækkunar á matvælaverði sem 

eru sérstaklega skaðlegar fyrir fátækustu heimilin. Í rannsóknum, þar sem reynt hefur 

verið að mæla hugsanleg áhrif sem hækkandi hitastig hefur á matvælaverð á heimsvísu 

(Nelson o.fl., 2009) er gert ráð fyrir að matvælaverð muni hækka í línulegu sambandi við 

hita til ársins 2050. Verð mun hins vegar hækka hraðar ef loftslagsbreytingar aukast enn 

frekar. Aðrir félagslegir og hagfræðilegir þættir geta dregið úr eða aukið þessi áhrif.  

Eins og áður hefur komið fram munu áhrifin vera sérstaklega skaðleg fyrir fátækustu 

heimilin sem eyða mestum hluta tekna sinna í fæðu. Til dæmis í vestrænum fjöllum Nepal 

eyða heimilin verulegu hlutfalli af tekjum sínum í mat meðan á vetrarmánuðum stendur 

vegna minni framleiðslu á því tímabili. Mælingar á veðurmynstri á þessum svæðum benda 

til að vetrarmánuðirnir hafi orðið þyngri og lengri frá árinu 1976 með tilheyrandi áhrifum 

á landbúnað. Þar sem heimili kaupa mest af þeim mat, sem þau þurfa, á þessum 
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mánuðum hafa lengri og harðari vetur í för með sér að heimili eyða aukatekjum í mat eða 

jafnvel skuldsetja sig til að hafa efni á að fæða heimilisfólkið. 

Veðurmynstur getur einnig haft áhrif á tekjur í dreifbýli. Í ljósi þess að þessar tekjur 

koma frá starfsemi eins og landbúnaði og ræktun búfénaðar, sem treystir á áreiðanlegt 

úrkomumynstur, geta loftslagsbreytingar haft áhrif á þessar tekjur. Sveiflur og tap á 

uppskeru á reglulegum grunni og til langs tíma ógnar smábændum og heimilum þeirra og 

viðheldur hringrás fátæktar og neyðar. Með breytilegum eða lágum tekjum hafa bændur 

minni ráðstöfunartekjur til þess að nota í mat og fjárfesta í jörðum sínum og eru þar af 

leiðandi viðkvæmari fyrir áföllum (World Food Programme, 2012) 

Öfgar í veðri geta einnig haft langvarandi hamlandi áhrif á heimili, sem eru viðkvæm 

fyrir, til að nálgast mat. Fellibylurinn Haiyan, sem skall á Filippseyjar árið 2013, sýndi 

hugsanleg áhrif veðuröfga á mataraðgengi. Strax eftir fellibylinn voru áhrifin mest á 

heimili sem staðsett voru við strendur og gátu ekki nálgast mat annað hvort sökum þess 

að þau höfðu engar ráðstöfunartekjur eða vegna þess að markaðir þar í kring höfðu 

eyðilagst eða þeir voru óaðgengilegir (Multi-Cluster/Sector Inital Rapid Assessment 

[MIRA], 2013). 

6.5 Áhrif loftslagsbreytinga á nýtingu matar og næringar 

Þrátt fyrir að erfitt sé að mæla áhrif loftslagsbreytinga á næringu í Asíu eru til rannsóknir 

sem sýna fram á að brestur í uppskeru og í ræktun búfjár sökum loftslagsbreytinga og 

öfga í veðri séu ein meginástæða þess að Asía komi illa út úr næringarmælingum (World 

Food Programme, 2015). 

Sambandið á milli næringar og veðurfars er afar flókið. Breytt veðurmynstur getur leitt 

til brests í uppskeru og framleiðslu á búfénaði og þar af leiðandi haft áhrif á fjölbreytni 

matarræðis og neyslusamsetningu fæðunnar. Veðurfarstengd áföll hafa einnig áhrif á 

neyslusamsetningu heimilanna, áföllin draga úr heildarneyslu sem leiðir til skaðlegra 

langtímaáhrifa sem draga úr þroska og vexti íbúanna (Silventoinen, 2003).  

Breytingar á loftslagi geta einnig haft áhrif á inntöku kaloría svo og magn og gæði 

mataræðis. Á undanförnum áratugum hefur verið mikið um uppskerubrest í landbúnaði 

og búfénaðarframleiðslu sökum breytinga á hitastigi og úrkomu, sem hefur verið tengt 

við áhrif á matarframboð og færni heimilanna til þess að framleiða eða kaupa fjölbreytta 

fæðu. Til að mynda hafa gögn frá Indónesíu gefið til kynna að dauði á dýrum sökum 
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óreglulegs veðurs í upphafi 21. aldar hafi leitt til minni neyslu á dýraafurðum og þar af 

leiðandi meiri neyslu á járnríkum vörum (World Food Programme, 2015). 

Til eru rannsóknir sem benda til þess að með hlýrra loftslagi samfara auknu koltvíoxíði, 

hafi vöxtur aukist en prótín og steinefnasamsetning í uppskerunni minnkað. Áætlað er að 

prótín muni minnka um 10–15% í hrísgrjónum, hveiti, byggi og korni. Þannig hefur 

hækkun koltvíoxíðs möguleika á að draga verulega úr næringargildi ræktunarinnar (Taub,  

Miller, Allen, 2008) 

Hækkandi hitastig og aukið magn koltvíoxíðs í loftinu hefur einnig leitt til fjölgunar 

tilfella blaðlúsa (Newman, 2004). Auk þess hefur hærra hitastig verið tengt við að 

blaðlúsin deyr ekki jafn auðveldlega og áður og þar af leiðandi hefur hærra hitastig ýtt 

undir dreifingu hennar (Zhou o.fl., 1995). Miklu hærra og óviðunandi hitastig getur leitt 

til þess að tíðni pesta og blaðlúsafaraldra detti niður en aftur á móti mun fólk einnig eiga 

erfitt með að búa við slíkan óviðunandi hita. Rannsóknir á hegðun nytjaplantna eða 

uppskeru undir mismunandi hitastigi benda til þess að hærra hitastig eða langvarandi 

þurrkur geti dregið úr þoli uppskerunnar fyrir sjúkdómum þannig að uppskeran verður 

móttækilegri fyrir þeim (Gregory, Johnson, Newton, og Ingram, 2009). Fjölgun pesta og 

sjúkdómafaraldra munu þannig hafa áhrif á næringargildi uppskerunnar sem mun þar af 

leiðandi einnig auka neyslu heimilanna þar sem fæðan, sem heimilin neyta, verður 

næringarminni (World Food Programme [WFP], 2015). 

Hátt matvöruverð mun einnig hafa áhrif á heimilin, ákvarðanir þeirra um kaup á 

næringarríkri fæðu. Sögulega hefur hækkun verðlags á matvælum í Asíu verið tengt við 

10–20% aukningu á blóðleysi á meðgöngu sökum lægri inntöku járnríkrar fæðu. Þessi 

þróun leiðir til fleiri tilfella af nýburum með lága fæðingarþyngd, stökkbreytingum og 

rýrnandi vexti barna (Bhutta, Z. A., Ahmad Bawany, F., Feroze, A. og Rizvi, A., 2009. 

Loftslag er einnig tengt heilsu í gegnum breytingar á næringarþörf sem og niðurbroti 

næringarefna. Til að mynda getur hærra hitastig valdið aukaálagi á fólk sem þjáist af 

sjúkdómum og þar af leiðandi aukast næringarkröfur í matvælum (McMichael, Woodruff 

og Hales, 2006). Þannig hefur loftslag áhrif á hreinsikerfi, gæði og auðvelt aðgengi að 

vatni. Rannsóknir hafa mælt sambandið milli hitastigs og algengs forms matareitrunar 

eins og fjölda tilfella salmonellu. Það hefur sýnt sig að salmonellutilfellum fjölgar línulega 

í takt við hverja gráðu sem hitastig hækkar (Souza, Becker, Hall, og Moodie, 2004) 
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7 Niðurstöður 

Áhrif loftslagsbreytinga á fæðuöryggi í þróunarlöndunum er flókið. Í ritgerðinni var þetta 

flókna samband skoðað og er niðurstaðan sú að loftslagsbreytingar munu hafa gríðarlega 

slæm áhrif á fæðuöryggi almennt. Öfgar í veðri á borð við flóð, þurrka, hitabeltisstorma, 

hvirfilbylji og svæsnar hitabylgjur munu hafa slæmar afleiðingar og þá helst á samfélögin 

sem eru einna veikust fyrir. Reglulegir öfgakenndir atburðir sem þessir grafa undan getu 

veikburða samfélaga til að afla sér fæðu þar sem bæði markaðir í kring eiga það til að 

eyðileggjast og langt getur verið fyrir fólk til að sækja næstu markaði; einnig leiða þeir til 

þess að birgðir og ræktanleg lönd skemmast. Veikburða samfélög sem þessi treysta á 

uppskeru sem er fullkomlega háð úrkomu. Ef miklir þurrkar verða í langan tíma getur það 

leitt til þess að engin korn eða önnur fæða sé framleidd á tilteknu svæði sem aftur leiðir 

bæði til þess að enga fæðu er að fá og einnig til gríðarlegs tekjutaps hjá þeim heimilum 

sem nýta sér þessa aðferð til ræktunar. 

 Úrkomumynstur er að breytast, magn úrkomu hefur aukist til muna og gefa líkön 

til kynna að úrkoma muni aukast enn frekar með komandi loftslagsbreytingum. Úrkoma 

sem þessi getur leitt til mikilla flóða og þar með skemmt uppskeru, framleiðslutæki og 

birgðir sem hefur gríðarlega slæm áhrif á fæðuöryggi. Þar sem áætlað er að þurrkar verði 

fleiri og lengri með komandi loftslagsbreytingum er landbúnaður í þróunarlöndunum í 

mikilli hættu þar sem þurrkar leiða til gríðarlegs uppskerubrests sem og eyðileggingar 

ræktanlegs lands. 

 Auknir, kraftmeiri og lengri hitabeltisstormar og hvirfilbyljir munu hafa gríðarlega 

neikvæð áhrif á fæðuöryggi. Stormar sem þessir hafa tilhneigingu til að valda eyðileggingu 

á heilu landbúnaðarsvæðunum, kosta mannslíf og eyðileggja uppskeru. Veikburða 

samfélög eiga í miklum erfiðleikum með að ná sér eftir áföll sem þessi þar sem allar 

matarbirgðir og matarmarkaðir hafa eyðilagst. Þau geta átt erfitt með að nálgast fæðu og 

þurfa í flestum tilvikum að treysta á neyðaraðstoð. 

 Loftslagsbreytingar leiða til þess að yfirborð sjávar hækkar bæði sökum þess að 

jöklar og ísþekjur eru að bráðna og með hlýnandi loftslagi hækkar hitastig sjávar sem 

þenst þar af leiðandi út. Veikburða samfélög, sem búa lágt yfir sjávarmáli í 



 

39 

þróunarlöndunum, eru mjög illa stödd þegar kemur að yfirborðshækkun sjávar. Hætta er 

einfaldlega á að það flæði yfir þorpin þeirra. Einnig eykur yfirborðshækkunin seltu í 

jarðvegi og dregur þannig úr gæðum jarðvegs og drykkjarvatns. 

 Horfur eru á að röskun verði á getu manna til að viðhalda fullnægjandi framboði 

af næringarríkri fæðu. Ef það stenst og við munum ekki geta annað eftirspurn eftir fæðu 

mun kaupmáttur ríkari þjóða leiða til þess að þar verði nægt framboð af næringarríkri 

fæðu en fátækari ríki munu ekki hafa efni á að afla sér nægrar fæðu. Loftslagsbreytingar 

geta ýtt undir félagslega útilokun með því að auka samkeppni um takmarkaðar 

náttúruauðlindir sem á endanum leiðir til fólksflutninga. Einnig benda rannsóknir til 

tengsla milli loftslagsbreytinga og aukins ofbeldis í borgarastyrjöldum. Þau svæði sem 

verst hafa orðið úti í átökunum. eru lönd sem fyrir fram voru hvað viðkvæmust fyrir 

vannæringu.  

 Talið er að verðlag á nauðsynlegri fæðu muni hækka til muna. Raunverð þriggja 

mikilvægustu korntegunda í heiminum, hveitis, hrísgrjóna og maíss, er talið að muni 

hækka um 31–106% til ársins 2050 en það fer allt eftir hraða loftslagsbreytinganna og 

fólksfjölgunar. Talið er að þessar verðhækkanir muni hafa í för með sér mikinn 

neyslusamdrátt allra neysluhópa sem leiðir til þess að hærra verð er líklegra til þess að 

draga úr inntöku næringar og mun það koma mest niður á á fátækustu samfélögum. 

Rannsóknir benda til að ef ekki er dregið úr loftslagsbreytingum, getur það leitt til 75% 

lægri tekna miðað við forsendur um óbreyttar ytri aðstæður. Af öllum löndum í heiminum 

munu 43% þeirra verða fátækari en þau eru nú þegar. Áðurnefndar veðuröfgar geta leitt 

til aukinnar hættu á sjúkdómavaldandi bakteríum, snýkjudýrum, sveppasýkingum og 

vírusum. Afleiðingar eru djúpstæð áhrif á næringarástand barna, vöxt og þroska og munu 

þessar afleiðingar verða æ háskalegri með komandi loftslagsbreytingum. 

Erfitt er að segja fyrir um nákvæm áhrif loftslagsbreytinga á fæðuöryggi í 

heiminum. Þó er ljóst að áhrifin eru neikvæð og þau eru mest í Asíu og löndunum fyrir 

sunnan Sahara í Afríku. Þessir staðir í heiminum hafa orðið hvað mest fyrir þessum 

breytingum og þar hefur aukning á flóðum, þurrkum og hitabeltisstormum haft gríðarleg 

áhrif á líf og afkomu fólks. Hversu mikil áhrifin verða í komandi framtíð fer eftir því hversu 

mikið yfirborðshiti jarðar mun hækka og aðaláhrifavaldur að hækkun hitans er losun 
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gróðurhúsalofttegunda. Það er því undir íbúum jarðar komið hvort þessi áhrif haldi áfram 

að aukast eða hvort mönnum tekst að snúa þessari þróun við.  
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