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Klimaendringer viser seg i stor grad gjennom endringer 
i vann: for mye vann, for lite vann, for raskt, for sakte. 
Mange steder i verden vil endringer i nedbørsmønstre 
føre til flere tørkeperioder, avløst av kraftige regnskyll. 
Dette vil gjøre det vanskelig å drive effektivt jordbruk 
eller husdyrhold. Ikke minst vil det redusere tilgangen til 
drikkevann kritisk for millioner av mennesker. Mange 
 eksperter mener at tilgangen til ferskvann vil bli den 
største utfordringen relatert til globale klimaendringer.1 
Del en (1) av denne rapporten vil ta for seg ulike aspekter 
ved vann i et varmere klima. Klimaendringer påvirker 
ikke likt overalt. Derfor vil første del også ta for seg hvor
dan klimaendringer vil påvirke ulike steder i verden.

Opp mot 70 prosent av all klimatilpasning er vann
relatert.2 Det er per i dag nok vann til å forsyne tilstrek
kelig drikkevann og mat for alle, om vi bare forvalter 
ressursene riktig og rettferdig. Med bare en prosent av 
 dagens globale vannforbruk kan vi skaffe nok vann til 
de 1,1 milliarder mennesker som mangler tilstrekkelig 
tilgang på vann i dag, og til de 4 milliarder som forventes 
å leve i vannstress i 2025.3 Vannressursene blir stadig 
knappere som følge av klimaendringene. Derfor er det 
særlig viktig at vi er bevisst hvordan vi kan få vannet til 
å strekke lengst mulig. Del to (2) tar for seg ulike tilpas
ningsstrategier som kan implementeres for å forvalte 
knappe vannressurser på en god måte. 

Økt press på jordens vannressurser henger også sam
men med jordens økende energibehov. Bygging av store 
dammer for å produsere vannkraft og vanne landbruk 
presenteres som en løsning på klimautfordringene. Det 
finnes imidlertid en rekke alternativer for energiforsyn
ing som vil sikre en mer effektiv og rettferdig fordeling av 

vann. Løsningene og teknologien finnes. Det som trengs 
er politisk vilje og institusjonell kapasitet for å virkelig
gjøre mulighetene. Med et stadig mer uforutsigbart klima 
og ytterligere press på verdens vannressurser, er dette vik
tigere enn noen sinne. Del tre (3) vil ta en nærmere titt på 
de sosiale og økologiske konsekvensene av store dammer 
og gi en oversikt over alternative fornybare energikilder. 

For å begrense klimaendringene, finansiere klimatilpas
ning og sikre både nok ferskvann og bærekraftig energi 
til alle, er det avgjørende med globale avtaler. Del fire (4) 
ser på hvilken rolle vann har i FNs klimaforhandlinger og 
hvordan vi globalt kan sikre tilstrekkelig finansiering av 
klimatilpasning i vannsektoren. 

Til sist, i del fem (5) oppsummeres rapportens kapittel 
1 til 4, og vi kommer med noen anbefalinger til norske 
myndigheter i forhold til vannforvaltning i sør, klima
tilpasning og energiløsninger, samt Norges rolle i inter
nasjonale fora som FNs klimaforhandlinger og nasjonal 
klimapolitikk.

Innledning  

Vann	en	menneskerettighet

Den 28. juli 2010 ble tilgang til vann og grunnleggende 
sanitære tjenester anerkjent av FN som en menneske-
rettighet i resolusjon 64/292. Grunnleggende sanitære 
tjenester kan forstås som tilgang til verdige latriner  eller 
toalett. I september samme år bekreftet FNs men-
neskerettighetsråd at retten til vann og grunnleggende 
sanitære tjenester er del av internasjonal lovgivning og 
bindende for statene. Dermed har alle stater plikt til å 
sørge for tilstrekkelig vann og sanitær til alle.
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Forventede	konsekvenser	av	klimaendringene.	Illustrasjonen	er	basert	på	funn	i	Sternrapporten	2008.	
Designet av Hugo Ahlenius, Nordpil for UNEP/GRID Arendal, oversatt til norsk av FIVAS.

http://maps.grida.no/go/graphic/projected-impacts-of-climate-change 
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Det er de fattigste menneskene som rammes først og 
hardest av klimaendringer og økt vannmangel. Men
neskers sårbarhet for klimaendringer avhenger ikke bare 
av eksponering for klimaendringer, men også av den 
bredere sosiale konteksten som de befinner seg i. Klima
endringer rammer og vil ramme hardere i land i det 
globale Sør enn i Nord. Fattige mennesker er mer sårbare 
fordi de har mindre økonomisk spillerom og dermed 
mindre kapasitet til å tilpasse seg endringene. De er ofte 
også direkte avhengige av klimasensitive sektorer som 
jordbruk. De økonomiske kostnadene som ekstremvær 
fører med seg er relativt sett høyere i fattige land enn i in
dustrialiserte land. De sosiale kostnadene er også større. 
I perioden 1970 til 2008, var 95 prosent av alle som døde 
av årsaker relatert til naturkatastrofer, mennesker fra 
utviklingsland.4

1.1 Konsekvenser for 
 ferskvannsressurser

Klimaendringer er nært knyttet opp mot verdens fersk
vann og saltvann. FNs klimapanels rapport ”Klima
endringer og Vann” (2008) konkluderer med at jordens 
ferskvannsressurser er sårbare og vil bli alvorlig påvirket 
av klimaendringer. Endringene kommer ikke bare til å på
virke mennesker, men også hele økosystemer. I nesten alle 
land stiger vannforbruket på grunn av befolkningsvekst, 
økonomisk framgang, økende matbehov, endret livsstil 
og økt tilgang på vann. Når antallet mennesker i områder 
med for lite vann stiger, øker presset på de ferskvanns
ressursene som er igjen. I store deler av verden opplever 
flere og flere mennesker økt vannstress. Dette gjelder sær
lig mennesker i fattige land i Sør. Mennesker i områder 
som per i dag har god vanntilgang, kan oppleve å få for 
lite vann i fremtiden.

1.1.1 Mer flom og tørke
Uforutsigbare nedbørsmønstre påvirker allerede bønder 
over store deler av verden. Dette vil i takt med tempera
turstigningen påvirke jordbruk som er avhengig av regn
vann. Regnvannsavhengig jordbruk står for majoriteten 
av Afrikas matproduksjon og forbruk av ferskvann i tørre 
områder uten grunnvannsressurser. 

Klimaendringer påvirker hydrologiske kretsløp – som når 
det regner og hvor mye det regner. Generelt vil områ
der som allerede er tørre bli tørrere, og fuktige områder 
fuktigere. Forskning viser også at vi sannsynligvis vil få 
en drastisk økning i kraftige regnfall, også i områder som 
generelt sett vil få mindre regn.10 Istedenfor at det totale 
regnfallet blir spredt utover en lengre periode kan mye 
vann komme i løpet av kort tid, etterfulgt av en lang pe
riode uten nedbør. Etter en tørkeperiode er jordsmonnet 
tørt og vil ha vanskeligere for å ta til seg nedbøren som 
kommer. Når tørkeperioder avløses av kraftige regnskyll 
vil mye av vannet renne vekk som overflatevann, og 
verken komme toppjorden til gode eller fylle opp grunn
vannsbasseng. 

1	 Klimaendringer	og	vann		  

Vannstress

Mennesker opplever vannstress når etterspørselen etter 
vann overstiger den tilgjengelige mengden vann over en 
viss periode, eller når dårlig vannkvalitet begrenser bruken 
av vannet.5 FNs klimapanel anslår at antallet mennesker 
som vil være utsatt for vannstress kan være 1,7 milliarder 
i 2020, 2 milliarder i 2050 og 3,4 milliarder i 2080.6 Det er 
forskjell på vannstress og vannmangel. FN definerer vann-
stress som situasjonen når de årlige tilgjengelige samlede 
vannressurser er under 1,700 m3 per person. En person 
opplever vannmangel når tilgjengelig vannmengde er un-
der 1,000 m3 per person i året og absolutt vannmangel 
ved tilgang på under 500 m3 per person i året.7 FN har 
vedtatt at alle mennesker har rett på minst 20 liter vann 
hver om dagen.8 WHO hevder at man trenger minst 50 
liter vann om dagen for å være utenfor stor fare for alvor-
lige vannrelaterte sykdommer. 9

FNs	klimapanel

FNs klimapanel, eller IPCC (The Intergovernmental  Panel 
on Climate Change), er i dag det ledende organet for 
å forstå og vurdere globale klimaendringer. Panelet ble 
etablert av FNs miljøprogram (UNEP) og Verdens Me-
teorologiorganisasjon (WMO) for å gi verden et klart 
og oppdatert forskningsbasert bilde av klimaendringer 
og konsekvensene av klimaendringer. FNs klimapanel 
vurderer den nyeste forskningen innenfor klimafeltet og 
foretar ingen forskning selv. Panelet består av tusenvis 
av forskere fra hele verden som bidrar på frivillig basis. 
FNs klimapanel er åpent for alle FNs medlemmer.  I dag 
har panelet 194 medlemmer. Medlemslandene deltar i 
vurderingsprosessen og på forhandlingsmøter. FNs klima-
panels arbeid søker å være relevant for politikk utforming, 
men fortsatt politisk nøytralt.

1995 2025
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Illustrasjonen	viser	økt	globalt	vannstress.	Ifølge	Population	Action	International,	som	er	basert	på	FNs	Medium	
Population	Projections	fra	1998,	vil	mer	enn	2800	millioner	mennesker	i	48	land	oppleve	vannstress,	eller	vann-
mangel	innen	2025.	40	av	disse	landene	ligger	i	Vest-Asia,	Nord	Afrika	og	Afrika	sør	for	Sahara.	
Illustrasjon er designet av Philippe Rekacewicz (Le Monde diplomatique) for UNEP/GRID Arendal, oversatt til Norsk av FIVAS. 

Prosentvis vannforbruk av totalt tilgjengelig vann
  Mer enn 40 %   Fra 20% til 10%
  Fra 40% til 20%   Mindre enn 10%

Flere	tørkeperioder	gjør	at	kvinner	i	Kenya	må	gå	lengre	for	å	
hente	vann,	ofte	mellom	10	og	15	km	hver	dag.	Dette	utsetter	
kvinnene	for	fare,	holder	jentene	hjemme	fra	skolen	og	påfører	
dem	helseskader.	En	bøtte	med	20	liter	vann	veier	ca.	20	kg.	
Foto: Patrick McCully

Tørrland	i	nærheten	av	Manatuto,	Øst-Timor,	
mars	2009. Foto: Martine Perret, FN, Flickr 

http://m
aps.grida.no/go/graphic/increased-global-w

ater-stress
1995 2025

Water withdrawal as a percentage of total available water

more than 40 %

from 40 % to 20 %

from 20 % to 10 %

less than 10 %

1995 2025
Water withdrawal as a percentage of total available water

more than 40 %

from 40 % to 20 %

from 20 % to 10 %

less than 10 %



10 11

Kraftig nedbør vil øke faren for flom og jordskred og der
med faren for forurensing av drikkevann. Flommer øker 
faren for at partikler, bakterier, virus eller andre mikrober, 
samt rester etter sprøytemidler, kunstgjødsel og tungme
taller trenger inn i og forurenser grunnvannet. I urbane 
områder vil flom kunne oversvømme kloakksystemene 
og spre sykdommer gjennom drikkevannskildene.

Tørke trenger ikke bare bety redusert nedbør, men kan 
også være generelt lave vannivåer i elver, grunnvann eller 
innsjøer, tørt jordsmonn eller en kombinasjon av disse. 
Konsekvensene av tørke har sammenheng med klimatiske 
faktorer, som mindre regn, og menneskelige faktorer, som 
endringer i arealbruk og økt vannforbruk.

Det har vært mer tørke i tropiske og subtropiske områ
der siden 1970tallet. Dette skyldes hovedsakelig mindre 
nedbør og mer fordamping fra jordsmonnet på grunn av 
høyere temperaturer.12

I tillegg til mer flom og tørke, vil temperaturstigning i 
 havet føre til kraftigere tropiske orkaner.13 Dette vil ha 
store konsekvenser for ferskvannsressurser, helse og infra
struktur i utsatte kystområder og på lavtliggende øystater.

Grunnvann

Grunnvann er en sone et stykke under jordoverfla-
ten der alle sprekker og hulrom er helt fylt med vann. 
Grunnvannet utgjør 97–98 % av alt flytende ferskvann 
på jorden. Resten av verdens ferskvann er vann i innsjøer 
og elver. Grunnvann finnes nesten overalt, også i ørken-
strøk. Avstanden ned til grunnvannsspeilet varierer.11

Flom	i	Pakistan	

I slutten av juli 2010 ble store deler av Pakistan ram-
met av voldsomt monsunregn og påfølgende flom som 
oversvømte 20 prosent av landet, eller 796 095 kvadrat-
kilometer. Vannmassene trakk seg ikke tilbake før midten 
av september. Da var det registrert rundt 2000 dødsfall. 
I følge pakistanske myndigheter, ble minst 14.1 millio-
ner mennesker direkte rammet av flommen, i form av 
ødeleggelse av eiendom, infrastruktur og levebrød. Over 
1.1 millioner hus, 7600 skoler og 436 helseklinikker og 
sykehus ble ødelagt. Pakistanske myndigheter beregnet 
totalt økonomisk tap til ca. 43 milliarder dollar.

Oversvømmelsene gjorde enorm skade på matpro-
duksjon og infrastruktur. Mer enn 2 millioner hektar av 
Pakistans mest fruktbare jordbruksland ble oversvømt. 
200.000 husdyr druknet. 

Helseklinikker og sykehus ble også revet vekk eller øde-
lagt av flomvannet. Kombinert med dårlig tilgang til rent 
drikkevann, gjorde dette den flomrammede befolkning-
en ekstremt utsatt for vannbårne sykdommer, diaré og 
hudsykdommer, med utbrudd av kolera og malaria. 
Matprisene ble også tredoblet. 

Det var fattige småbønder og ufaglærte arbeidere som 
led mest. De er den mest sårbare gruppen i Pakistan og 
lever enten under, eller akkurat på den nasjonale fat-
tigdomsgrensen. 60 prosent av de flomrammede mistet 
levebrødet sitt. I september 2010 beregnet FNs mat-
program at 10.1 millioner mennesker trengte tak over 
hodet og humanitær hjelp.

Åtte	år	gamle	Amreen	
vasker opp i regnvann i 
landsbyen Khwas Koorna 
i	nordvestlige	Khyber-
Pakhtunkhwa provinsen i 
Pakistan.	Et	ødelagt	hus	
står	i	bakgrunnen.	2,5	
millioner	av	regionens	
3,5	millioner	innbyggere	
ble	berørt	av	den	store	
flommen	i	2010.		
Foto: FN/UNICEF/ZAK, Flickr 

Verdens	isbreer	smelter.	Dette	bildet	er	
fra Glacier Bay National Park i Alaska. 

Til	venstre:	Muir	og	Riggs	Glacier,	
fotografert	i	1941	av	William	Osgood	Field.

Til	høyre:	Riggs	Glacier	og	innsjøen	der	Muir	
Glacier	pleide	å	ligge,	fotografert	

i	2004	av	Bruce	Molnia.	

1.1.2 Nedsmelting av isdekke
I løpet av dette århundret vil nedsmeltingen av jordens 
isdekke og isbreer fortsette. Dette vil påvirke vannres
sursene til omtrent en sjettedel av jordens befolkning. I de 
våte årstidene vil dette føre til betydelig økt vannføring i 
elvene som er tilknyttet isbreene, i de tørre årstidene vil 
vannføringen bli mindre. Dette medfører økt fare for flom 
og forurensing av vannressurser i de våte periodene.14

I tørre perioder vil store deler av befolkningen i SørAsia, 
Kina og Andesfjellene ha problemer med å skaffe nok 
vann. Ettersom isdekkene minker, vil vannstrømmene 
forsvinne helt i den tørre årstiden.15 

Nedsmelting av isdekke og endret vannføring i elveløp vil 
kunne føre til at 1,8 milliarder flere mennesker vil lide av 
vannmangel i 2080.16

1.1.3 Stigende havnivå
Når havvannet varmes opp utvider det seg og havnivået 
stiger. I tillegg bidrar nedsmeltingen av isdekket på den 
nordlige halvkule og i SørAmerika til at det globale havni
vået stiger. I det 20. århundret steg gjennomsnittlig havnivå 
mellom 12 og 22 cm.17 I følge FNs klimapanels beregninger 
kan havnivået stige ytterligere mellom 18 og 59 cm i løpet av 
det 21. århundret. FNs klimapanel gir ingen indikasjoner på 
hvor stor stigning som er sannsynlig, og har i disse beregnin
gene ikke regnet med ulike tilbakekoblingsmekanismer som 
nedsmelting av isbreer, som kan føre til ytterligere stigning.18 
Havnivået stiger raskere nå enn før, men det stiger ikke like 
mye over alt. Noen områder opplever større stigning enn an
dre, for eksempel har områdene i det vestlige Stillehavet en 
havstigning som er fem ganger så stor som den globale mid
delverdien.19 Oppvarming av havvannet vil føre til omfat
tende korallbleking og ødeleggelse av havets økosystemer. På 
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Modellen illustrerer 
havnivåstigning fra 
1870-2006.	Kyst,	øy	og	
tidevannsdata viser at 
havnivået	steg	med	i	
underkant	av	20	cm	
mellom	1870	og	2001.	
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år	i	det	20.	århundre. 

Illustrasjonen er designet av 
Hugo Ahlenius for UNEP/
GRID-Arendal, oversatt til 
norsk av FIVAS.

http://m
aps.grida.no/go/graphic/trends-in-sea-level-1870-2006
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små øystater som Tuvalu, har stigende havnivå og tempera
tur allerede store konsekvenser for lokal fiske og mattilgang. 

Stigende havnivåer, sammen med økt fare for stormer og 
ekstremvær, kan forårsake forurensing og forsalting av 
vannreserver og jordsmonn i kystområder og på lavtlig
gende øystater. Konsekvensen av dette er dårligere tilgang 
til rent drikkevann. Noe som i sin tur vil øke faren for 
vannrelaterte sykdommer. 

1.1.4 Vann og helse
Endrede nedbørsmønstre, stigende havnivå og ekstrem
vær påvirker vann og mattilgang. Flom, kraftige regn
skyll og stormer kan, spesielt i kombinasjon med man
glende tilgang til grunnleggende sanitære tjenester, føre 
til forurensing av drikkevann og spredning av diarésyk
dommer som kolera. Parasittiske flatmark, som fører til 
sneglefeber, kan spres i varmere værforhold. 

Fordi så mange mennesker vil bli rammet av vann mangel 
og sult, antyder FNs klimapanel at vannmangel vil 
være den største helserelaterte konsekvensen av klima
endringer. Hetebølger og tørke utgjør også en helserisiko. 
I sterkt forurensede byer kan hetebølger føre til luftveis
sykdommer.20 Beregninger fra Verdens Helseorganisasjon 
(WHO) fra 2009 viser at rundt 1,1 milliarder mennesker 
lever uten pålitelig tilgang til rent drikkevann.  

Rundt 2,5 milliarder mennesker mangler tilfredsstillende 
tilgang til grunnleggende sanitære tjenester.21 I dag fylles 
halvparten av verdens sykehusplasser av mennesker som 
lider av sykdommer relatert til skittent vann.22 Hvert år 
dør 1,7 millioner mennesker som følge av dårlig tilgang 
på vann og sanitære tjenester.23

Konsekvensene klimaendringer har for global helse er 
sterkt undervurdert. I det karibiske hav fører ekstrem
vær til en oppblomstring av sykdommer som spres med 
insekter og rotter. Disse sykdommene inkluderer blant 
annet denguefeber, leptospirose, malaria og gulfeber, 
vannrelaterte sykdommer som sneglefeber og kolera, 
matrelaterte sykdommer som matforgiftning, salmonella, 
diaré og tyfoidfeber, luftveissykdommer som astma og 
bronkitt og allergier og infeksjoner.24 

Sneglefeber

Sneglefeber, også kjent som 
bilharzia eller schistosomiasis, 
forårsakes av parasittiske flat-
mark som lever i stillestående 
ferskvann. Parasitten angriper 
og formerer seg i tarmen el-
ler urinblæren og spres gjen-
nom avføring og urin. Verdens 
helseorganisasjon regner 
med at om lag 200 millioner 
mennesker er smittet av sne-
glefeber på verdensbasis. En-
demiske områder1 inkluderer 
hele Afrika, østlige deler av 
Sør-Amerika (særlig Brasil) og 
østlige/sørøstlige Asia (Kina, 
Laos, Thailand).

I En endemisk sykdom er en sykdom som 
til stadighet opptrer innen et begrenset, 
større eller mindre, geografisk område, 
og hyppigere her enn andre steder.

Schistosomiasis,	eller	sneglefeber,	formerer	seg	raskt	i	stillestående	vann.	
Illustrasjon: Wikimedia, United States Department of Health and Human Services 

Tusenårsmålene

I 2000 ble verdens land enige om åtte konkrete mål 
for bekjempelse av fattigdom. Mål nummer 7 går ut på 
å halvere antallet mennesker uten tilstrekkelig tilgang til 
rent vann og sanitære tjenester.

På verdensbasis har 1,7 milliarder mennesker fått til-
strekkelig rent drikkevann siden 1990. Fire regioner: 
Nord-Afrika, Latin-Amerika, de Karibiske øyer, Øst-Asia 
og Sør-Øst-Asia har allerede nådd målene sine. 

En	mann	har	fanget	fisk	i	lagunen	på	Funafuti	med	harpunen	sin.	Fisk	spises	til	frokost,	lunsj	og	middag	
på	Tuvalu	og	er	en	essensiell	del	av	kosten,	spesielt	for	de	fattige	som	ikke	har	råd	til	å	kjøpe	så	mye	
mat.	Temperaturen	i	lagunen	ligger	på	29C,	helt	på	grensen	til	hva	korallene	tåler.	Korallene	er	fiskenes	
levegrunnlag,	og	de	små	fiskene	bruker	dem	til	å	gjemme	seg	for	de	større.	Dør	korallene	vil	dette	ha	
konsekvenser	langt	opp	i	næringskjeden.	Foto: Lan Marie Nguyen Berg
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vanskelig å samle og forvalte og flomfaren øker i områder 
i Øst, Sør og SørøstAsia. Sentral og SørAsia vil bli 
mer utsatt for tørke. Her kan jordbruksproduksjonen falle 
med opptil 30 prosent. 

Klimaendringer vil sannsynligvis føre til at fiskeressurs
ene reduseres i både fersk og saltvann. I høyereliggende 
landområder vil økte temperaturer i lufta minke oksygen
metning i vannet. På sletteland kan endringer i nedbør 
forstyrre fisks gytemønstre, spredning og vekst. I havet 
vil endringer i både havtemperaturen, havnivå, strøm
mer og vind kunne ha alvorlig påvirkning på fiskenes 
gytemønstre og mattilgang, og dermed kunne redusere 
fiske bestanden betraktelig.31  

Etter polområdene har Himalaya det største isdekket  
i verden. Ti av Asias største elver springer ut herfra. 
Derfor blir fjellkjeden ofte omtalt som verdens vann 
tårn. Bresmeltingen i Himalaya står gjennomsnittlig for 
40 prosent av den årlige vannføringen og hele 71 prosent 
i den tørre perioden. Himalayas elver bringer vann til 
halvparten av Asias risproduksjon, som utgjør omtrent 
25 prosent av den globale produksjonen. Ettersom bre
ene i Himalaya minsker vil vannføringen i disse elvene 
påvirkes. På kort sikt vil nedsmeltingen føre til økt 
vannføring i India og Nepal, mens Bangladesh vil bli mer 
utsatt for flom. Ettersom snøsmeltingen faller samtidig 

som regntiden, er de rundt 100 millionene menneskene 
i GangesBrahmaputradeltaet enda mer utsatt for flom. 
Per i dag er Asia den verdensdelen som er mest utsatt 
for flom. Hvert år er mellom 80 og 100 millioner men
nesker sårbare for eller direkte og indirekte utsatt for 
over svømmelser.32 Dette vil endres når isbreene reduseres 
eller smelter ned, da vil områdene som er avhengige av 
vannføring fra Himalaya utsettes for tørke. Innen 2050 
vil nedsmeltingen av Himalaya true vanntilgangen for 
over 1,3 milliarder mennesker. Det vil også ha store kon
sekvenser for jordbruk og matproduksjon i et område 
som står for store deler av verdens risproduksjon.

Havnivåstigning vil øke flomfaren for millioner av men
nesker i lavtliggende områder i SørøstAsia som Vietnam, 
Kina, Bangladesh og India. Det vil kunne forurense fersk
vannsressurser og oversvømme kloakksystemer.

Klimaendringer vil føre til en spredning av malaria, 
dengue feber, sneglefeber og andre insektbårne sykdom
mer. SørøstAsia, inkludert Bangladesh, Butan, India, 
Maldivene, Burma og Nepal, vil bli mer utsatt for klima
relaterte diarésykdommer og underernæring som følge 
av tørke, flom og oversvømmelser i kystnære områder. I 
tillegg vil kontinentet være utsatt for hetebølger. I foru
rensede byer som Jakarta og Chonqing vil hetebølgene 
kunne føre til luftveissykdommer.

1.2 Regionale konsekvenser
Klimaendringene rammer ikke likt alle steder i verden. 
For eksempel mens noen områder i deler av Asia vil 
få mer nedbør, vil andre steder, spesielt sørlige Afrika, 
få betydelig mindre. Noen områder er mer utsatt for 
stormer, mens andre er mer utsatt for oversvømmelse 
fra nærliggende elver. I det følgende ser vi på hvordan 
klimaendringer påvirker vannressurser i utviklingsland i 
ulike regioner. 

1.2.1 Afrika
Afrika er den verdensdelen som er mest sårbar for 
variasjoner i temperatur og nedbør fordi store deler av 
befolkningen har liten mulighet til å tilpasse seg. I dag 
lever omkring en tredjedel av alle afrikanere i tørkeutsatte 
områder. Hvert år er 220 millioner mennesker på konti
nentet utsatt for tørke. Med klimaendringer kommer mer 
tørke, mer flom og større fare for ekstremvær. Innen 2020 
vil mellom 70 og 250 millioner mennesker i Afrika ha for 
dårlig tilgang til vann. 25  

Mesteparten av jordbruket er avhengig av nedbør. Klima
endringer i form av uforutsigbar nedbør, mer tørke og 
kortere regntid vil føre til kortere vekstsesonger og min
dre avlinger. Avlinger fra regnavhengig jordbruk vil kunne 
reduseres med så mye som 50 prosent.26 Dette rammer i 
stor grad småbønder som lever av regnbasert jordbruk og 
øker faren for sult drastisk. I 2080 stipuleres det at majo
riteten av befolkningen i Afrika kan sulte.27 

Havnivåstigning vil true 30 prosent av Afrikas kystnære 
landområder, inkludert Senegal, Gambia, Egypt og Øst
Afrika. I Tanzania vil en havnivåstigning på 50 cm føre til 
at 2000 km2 land blir oversvømt. Byer som Cape Town, 
Maputo og Dar es Salam er spesielt truet.28 
Ved stigende temperaturer vil for eksempel malariamyg

gen kunne spre seg til høylandet i ØstAfrika der malaria 
ikke er vanlig i dag. Spredning av disse sykdommene vil, 
i samvirkning med andre sykdommer som HIV/AIDS, 
øke risikoen for infeksjonssykdommer og underernæring 
blant voksne og barn. 

1.2.2 Asia
Asia er verdens største kontinent. Det dekker 30 prosent 
av verdens landareal og innehar 60 prosent av verdens 
befolkning. I Asia finner vi alt fra tørre, til tropiske og 
tempererte områder. Verdensdelen opplever allerede 
en tydelig økning i klimarelaterte naturkatastrofer som 
hetebølger, tropiske sykloner, lange tørkeperioder, intens 
nedbør, tornadoer, tordenstormer og store sandstormer. 
Dette utsetter befolkningen for sult og sykdom og truer 
inntektsgrunnlag og levebrød.29  

Nedbøren vil øke i mesteparten av Asia. Mye vil imid
lertid falle som kraftige regnskyll.30 Vannet blir dermed 

Bonden	Kisilu	Musya	fra	Kenya	henter	vann.	Bildet	er	fra	filmen	Wind	of	Change.	Foto: Julie Lunde Lillesæter

Endringer	i	smeltevann	fra	Himalaya	vil	påvirke	livene	
til	millioner	av	mennesker.	Foto: Anette Tjomsland

Sternrapporten,	The	economics	of	climate	change,	skisserer	disse	mulige	effektene	av	klimaendringene:

Basert på modell fra Stakeholder Forum, www.stakeholderforum.org

1°C        2°C               3°C           4°C            5°C 

Mindre isbreer 
i Andesfjellene 
vil forsvinne. 
Dette vil true 
vanntilgangen 
for 50 millioner 
mennesker.

Det er fare for at 
større isbreer i Himalaya 
vil forsvinne. Dette vil 
påvirke en fjerdedel av 
Kinas befolkning og 
mange hundre millioner 
i India.

Sør-Europa vil innenfor 
tiårsperioder oppleve alvorlig 
tørke. 1- 4 milliarder flere 
vil utsettes for vannmangel, 
mens en befolkning på 1-5 
milliarder får mer vann, 
og økt risiko for flom.

Potensielt 
30 – 50 % 
redusert vann-
tilgang i det 
sørlige Afrika 
og middelhavs-
områdene.

Potensielt 20-30 % 
redusert vann-
tilgang i sårbare 
regioner, som 
sørlige Afrika 
og middelhavs-
områdene.
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1.2.3 Sør-Amerika
I SørAmerika vil klimaendringer ha størst innvirk
ning på vanntilgang, jordbruk og helse. FNs klimapanel 
anslo i 2007 at isbreer, som Chacaltayaisbreen i Bolivia, 
kunne forsvinne innen 2010.33 I 2009 meldte bolivian
ske forskere at isbreen så å si var forsvunnet. Colombias 
isbreer hadde mellom 1990 og 2000 en reduksjon på 
82 prosent og vil høyst sannsynlig forsvinne i løpet av 
de neste hundre årene. Økt vannføring som følge av 
nedsmelting innebærer i første omgang erosjon, flom 
og leirras i lavlandet. Når isbreene minker eller forsvin
ner helt vil disse områdene bli utsatt for tørke. Peru 
har mistet om lag syv milliarder kubikkmeter vann de 
siste 35 årene. Bresmeltingen vil ha store konsekvenser 
for disse landene, som er helt avhengig av issmelting 
fra Andesfjellene både for vannforsyning og energi
produksjon.34 

Mellom 2050 og 2080 vil havnivåstigning kunne påvirke 
lavtliggende kystområder i alvorlig grad. Mesteparten 
av SørAmerikas befolkning, økonomisk aktivitet og 
infrastruktur ligger i kystnære og lavtliggende områder. 
Flom og kysterosjon vil ha stor påvirkning på mennes
kene som bor her, naturressurser og økonomisk aktivi
tet.  Argentina, Belize, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
 Mexico, Guyana, Panama, Uruguay, El Salvador og 
Venezuela er spesielt utsatt for ekstremvær, stormer og 
orkaner og havnivåstigning.

Befolkningen i de store byene vil være utsatt for hete
bølger. Faren for malaria, denguefeber og kolera vil øke. 
Økning i skogbranner fører allerede til luftveissykdom
mer i deler av Brasil.35

1.2.4. Små lavtliggende øystater
Det er til sammen 51 små lavtliggende øystater i Stille
havet, det Karibiske hav, det Indiske hav og Atlanterhavet. 
Disse øystatene er sårbare og allerede alvorlig rammet av 
klimaendringer. Havnivåstigning, ekstremvær og minken
de nedbør utsetter øystatene for kysterosjon, forsalting 
av grunnvannsressurser og dyrkbar jord. Uregelmessig 
nedbør vil også føre til dårligere muligheter for regn
vannshøsting. Kraftigere orkaner kombinert med stigen
de havnivå vil ha store konsekvenser for infrastruktur på 
øystatene. Innen 2050 vil vannressursene på mange små 
øyer mest sannsynlig være utilstrekkelige i perioder med 
lite regn.36 I tillegg til befolkningsvekst, urbanisering, og 
overforbruk av naturresurser vil dette påvirke jordbruk 
og husholdninger, med innvirkning på helse, lokal mat
tilgang og fattigdom.

Ettersom temperatur og forsuring av havvannet øker vil 
mange koralløyer oppleve at korallrevene i lagunen der 
de lokale fiskeressursene finnes blekner og at fiskebestan
den minker drastisk. På mange øystater, og spesielt for de 
fattigste innbyggerne, er dette hovedkilde til proteiner. I 
tillegg vil forsalting av jordsmonnet, tap av land som følge 
av kysterosjon og dårlig tilgang på vann sannsynligvis føre 
til at øystatene ikke lengre kan opprettholde bærekraftig 
jordbruk og matsikkerhet. Øystaten Kiribati i Stillehavet 
kan regne med å tape 1718 prosent av sitt bruttonasjo
nalprodukt innen 2050 som følge av tapt jordbruksland 
på grunn av tørke, forsalting av jordsmonn og fersk
vannsressurser, kortere vekstsesonger og ekstremvær.37

Befolkningen på små øystater er allerede utsatt for klima
sensitive sykdommer og helserisiko som følge av tropiske 
orkaner, insektbårne sykdommer og mat og vannrela
terte sykdommer. Havnivåstigning og kraftigere tropiske 
orkaner vil føre til en økning i dødelighet som følge av 
sykloner, sykdomsspredning, diaré og andre infeksjons
sykdommer. 

Chacaltaya	isbreen	i	Bolivia	smelter.	
Foto: Wikimedia, ukreditert På	Tuvalu	er	lokalbefolkningen	helt	avhengige	av	regnvannshøsting	for	å	

dekke	ferskvannbehovet.	Her	fraktes	en	vanntank	til	øya	Nukulaelae. 
Foto: Lan Marie Nguyen Berg

Tuvalu:	Ødelagte	grunnvannsressurser,	uforutsigbart	regn

Den lavtliggende øystaten Tuvalu i Stillehavet består av ni små 
vulkanøyer. Tuvalus høyeste punkt er 4,6 meter, men mestepar-
ten av landet ligger betydelig lavere. Grunnvannsbasseng ene 
er undersjøiske og er beskyttet av et lag av brakkvann. Etter-
som havnivået stiger øker presset på grunnvanns bassengene 
nedenfra. I tillegg pipler saltvann opp gjennom hull i den po-
røse grunnen når det månedlige tidevannet kommer inn og 
kan trenge ned i ferskvanns bassenget ovenfra. Dette fører 
til at saltvann trenger inn i 
vannbassengene og forsalter 
jordsmonnet. 

På overflaten er bassenget 
bare dekket av den porøse 
grunnen og et tynt lag jord. 
Grunnvannet er derfor 
svært sårbart for forsøp-
ling og avløpsvann. På øya 
Funafuti (hovedstaden), der 
over halvparten av Tuvalus 
befolkning bor, er alle grunn-
vannsressurser ødelagt, enten av forsalting eller forurenset 
av avløpsvann og avfall, eller en kombinasjon av disse.38 De 
naturlige vannressursene er nå for salte til å kunne dyrke 
tradisjonelle rotfrukter som pulaka og taro.39 Hovedkilden til 
karbohydrater er nå importert ris og 80 prosent av mat-
behovet på Funafuti dekkes av importert mat.40 

Øya er helt avhengig av regnvannshøsting for å dekke fersk-
vannbehovet. Hvert hus har mellom en og tre 10.000 liters 
tanker. I tillegg har øya et avsaltingsanlegg. Dette er imidlertid 
kostbart, ineffektivt og avhengig av importert diesel. 

Tuvalu er, som mange steder i verden, utsatt for mer uforut-
sigbare nedbørsmønstre. Øystaten der man i 1992 sjelden 
gikk mer enn fem dager uten regnskyll, har opplevd flere 

lange tørkeperioder. Siden 
man begynte å føre en 
oversikt over nedbør på 
Funafuti i 1933 har årlig 
nedbør blitt redusert med 
minst 18 prosent.41 De 11 
månedene fra oktober 
2010 til september 2011 
var de nest tørreste siden 
1933. Den 28. September 
2011 erklærte tuvalske 
myndigheter unntakstil-
stand på grunn av fersk-

vannsmangel. Da levde familier på opp til 12 personer på 
kun 30 liter vann om dagen. Selv om folk vet at de blir syke 
av å ikke vaske seg på hendene, har de ikke muligheten til å 
prioritere vann til annet enn matlaging og drikke. 

Ved	høyvann	forskyves	brakkvannsonen	og	saltvann	
trekker inn i ferskvannslagrene. 

Ferskvann

Brakkvannsone
Høyvann

Saltvann
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Klimatilpasning er tiltak som reduserer sårbarhet og 
styrker motstandskraften mot observerte eller forventede 
endringer i klimarelaterte værforhold. Dette inkluderer 
lokale tiltak til variable værforhold og mer permanente 
endringer. På lokalt nivå kan det ofte være vanskelig 
å skille naturlige variabler fra menneskeskapte klima
endringer. Uavhengig av dette bør klimatilpasning hjelpe 
husholdninger, grupper og samfunn å minimere skadene 
som følger med klimaendringene.

Klimatilpasning skjer over hele verden til en hver tid. 
Mennesker har alltid tilpasset seg klimatiske endringer 
og værforhold gjennom for eksempel variert jordbruk, 
vanningssystemer, vannforvaltning, katastrofehåndtering 
og forsikringsmekanismer. Med menneskeskapte klima
endringer skjer imidlertid endringene raskere enn de har 
gjort tidligere. Dermed blir det vanskeligere å tilpasse seg. 

Verdens fattigste land ligger i områder som er og vil 
bli, mest eksponert for klimaendringene. Menneskers 
sårbarhet for klimaendringer avhenger ikke kun av i 
hvilken grad de eksponeres for dem, men også av deres 
evne til å tilpasse seg endringene. Fattige mennesker i 
utviklingsland er ekstra sårbare for klimaendringer fordi 
de har mindre økonomisk kapasitet og mangel på sosiale 
nettverk og sikkerhetsnett. Tilgang til sparepenger, støt
teapparater, helsetilbud, skolegang og muligheten til å 
få betalt arbeid spiller alle inn på hvor rustet det enkelte 
individ eller familie er til å møte klimaendringene. Klima
endringer kan reversere utviklingsframskritt og gjøre fat
tige mennesker enda fattigere. Derfor må klimatilpasning 
inkluderes i en bredere og bærekraftig utviklingskontekst, 
der klimaendringer er enda en utfordring i kampen for å 
redusere fattigdom. Klimatilpasning kan også være med 
på å nå utviklingsmål – som å forbedre levesett og løfte 
folk ut av fattigdom. Imidlertid vil ikke alle utviklings
prosjekter bidra til å redusere sårbarhet for klimaendring
er. Noen utviklingsprosjekter kan også øke sårbarheten 

gi gode og kostnadseffektive løsninger for å bedre lokal
samfunnets motstandsdyktighet mot klimaendringer.

For å tilpasse jordbrukssektoren til mer uforutsigbare se
songer promoteres ofte storskala irrigasjonssystemer som 
en god løsning for å sikre tilgang til vann. Slike systemer 
krever bygging av store dammer som er svært kostbare. 
Store dammer medfølger store sosiale og økonomiske 
konsekvenser (se kapittel 3). I tillegg har vanningsjord
bruk også store negative konsekvenser for jordsmonnet.  

I dette kapittelet vil vi se på konsekvensene av storskala 
vanningsjordbruk, før vi presenterer ulike småskala tiltak 
for å bedre fremtidig vannforvaltning. Gjennom små
skala bærekraftig vannforvaltning kan mennesker stå 
bedre rustet til å møte økt vannstress som følge av globale 
klimaendringer.

2.1 Vanningsjordbruk

Irrigasjon eller kunstig vanning er en metode for å sikre 
jordbruksproduksjon i områder med begrenset eller ufor
utsigbar nedbør. Formålet er å utvide vekstsesongen der 
regntiden er for kort, eller for å forbedre vanntilførselen i 
veksttiden.

I tørre områder har kunstig vanning blitt brukt for å sikre 
matproduksjon i årtusener. I Jordan kan vi fremdeles se 
restene etter dammer fra rundt år 3000 f.Kr.. Innen år 
1000 f.Kr. var det bygget dammer i middelhavslandene, i 
Midtøsten, Kina, Egypt og SentralAmerika.42 I moderne 
tid skjøt byggingen av storskala vanningssystemer fart 
parallelt med den grønne revolusjonen på 1960tallet. 
Kunstig vanning for jordbruk er den største enkeltårsaken 
til byggingen av store dammer (mer om store dammer i 
kapittel 3).

I dag står jordbruk for 70 prosent av det globale vann
uttaket. Rundt 17 prosent av verdens jordbruksarealer 
er kunstig vannet eller irrigerte.  Disse landområdene 
produserer rundt 40 prosent av verdens mat. 60 prosent 
av irrigerte jordbruksarealer ligger i Asia. USA, Egypt og 
land i tidligere Sovjetunionen har også en utstrakt bruk 
av kunstig vanning.43 

Store vanningsprosjekter kan øke den totale avlingen 
ved å tillate en ekstra innhøsting. Kunstig vanning fører 
imidlertid med seg problemer som saltopphopning og 
vannmettet jord. I dag har omkring halvparten av kunstig 
vannet jordbruksland store problemer med saltopphop
ning. Hvert år ødelegges 10 millioner hektar jordbruks
land som følge av saltopphopning.44

Ved storskala vanningsjordbruk kan opptil 60 prosent 
av vannet gå til spille i oppumping og transport.45 En 
bieffekt  av den kunstige høye tilgangen til vann er også 
at det oppmuntrer bøndene til å satse på unødvendig 
vannkrevende og næringsfattige planter som bomull og 
sukkerrør.

til lokalbefolkningen. For eksempel vil rekeoppdrett, som 
involverer nedkutting av mangrover, øke sårbarheten for 
havnivåstigning og stormer.

Mange fattige land har ikke ressursene til å gjennomføre 
omfattende klimatilpasning for befolkningen sin. Etter
som det er de industrialiserte landene som har det største 
ansvaret for de menneskeskapte klimaendringene, bør 
disse landene også ta ansvar for at de som rammes har
dest får muligheten til å tilpasse seg endringene. Derfor 
forhandles det om finansiering av klimatilpasning under 
FNs klimakonvensjon. For å sikre nok penger til tilpas
ning i fattige land og en god fordeling av disse pengene, 
trenger vi bindende globale avtaler. Vi kommer tilbake til 
FNs klimakonvensjon i kapittel 4 av denne rapporten. 

Det kreves tiltak på globalt, nasjonalt og lokalt nivå for å 
sikre klimatilpasning for verdens mest sårbare. På globalt 
nivå må det sikres nok penger til klimatilpasning og av
taler om teknologioverføring gjennom globale, regionale 
og bilaterale avtaler. På nasjonalt nivå er det nødvendig 
at klimatilpasning integreres i myndighetenes politikk, 
planlegging og lovgivning. Nasjonale og lokale styresett 
og institusjoner må styrkes for å sikre at pengene kommer 
fram dit de skal, og at de forvaltes på en effektiv måte. 
I mange fattige land gjør mangel på kompetanse det 
vanskelig å implementere tilpasningsprosjekter. Derfor er 
også kompetansebygging essensielt for å sikre god klima
tilpasning på grasrota. 

Det finnes mange tilpasningstiltak som kan ha en positiv 
effekt under ulike klimatiske virkeligheter. Eksempler på 
dette er forbedring av varslingssystemer, helsevesen, vann 
og sanitærtilbud og endringer i arealplanlegging, bære
kraftig landbruk og økt folkeopplysning. I likhet med 
utviklingsprosjekter, må klimatilpasning tilpasses lokale 
omstendigheter. I tillegg er det viktig å kartlegge tradi
sjonelle tilpasningsstrategier. Tradisjonell kunnskap kan 

2	 Vanntilgang	og	klimatilpasning		  

Irrigasjonskanal i Laos. Foto: Andrew Preston 
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2.2 Småskala alternativer for 
 vanningsjordbruk og bedre 
 vannforvaltning

Noen nødvendige klimatilpasningstiltak som utvikling av 
meteorologiske varslingssystemer og bygging av infra
struktur er kostbare og krever større investeringer. Disse 
kan kombineres med mange billige småskala klimatil
pasningstiltak. Småskala matprodusenter produserer 
80 prosent av maten i utviklingsland og mesteparten 
av maten vi spiser på jorda i dag. Derfor er det viktig at 
klimatilpasningstiltakene når fram til dem. Småskala 
tilpasningstiltak kan ofte implementeres av lokalbefolk
ningen selv – gitt at de får opplæring i nye teknikker og 
tilgang til materiale.

Tradisjonelle småskala vanningssystemer vanner mer 
land enn store dammer og kanaler og står for rundt 
3/5 av Indias og 2/3 av USAs vanningsjordbruk. Små
skala vanningsjordbruk er vanligvis mer produktive og 
bærekraftige. I India er produktiviteten i jordbruk som 
baserer seg på private brønner gjennomsnittlig nærmere 
dobbelt så høy som ved kanalbasert vanning.49 Drypp
vanning (se kapittel 3.2) bruker mellom 30 og 50 prosent 
mindre vann enn overflatevanning og 95 prosent av van
net når ned til planterøttene. Dryppvanning reduserer 
faren for saltopphopning og vannmettet jord.50 

I de kommende avsnittene skal vi se nærmere på småskala 
klimatilpasningstiltak som regnvannshøsting, dryppvan
ning og tilpassede frøsorter. Økt vedlikehold og smarte 
sanitærløsninger som vannfrie komposttoaletter kan 
bidra til mer effektiv vannbruk. 

2.2.1 Regnvannshøsting
Over 80 prosent av verdens jordbruksareal baserer seg på 
regnvann for vanning av åkrene.51 I områder der kom
binasjonen av dårlig jordsmonn og vannmangel allerede 
gjør det vanskelig å drive jordbruk, vil selv små klimatiske 
endringer ha stor innvirkninger på antallet mennesker 
som rammes av sult. Dette vil spesielt ramme Afrika sør 
for Sahara der 90 prosent av jordbruket er avhengig av 
regnvann.52 FNs klimapanels scenarioer spår en nedgang 
på opptil 50 prosent for regnavhengig jordbruk i Afrika 
innen 2020.

For områder der det er vanskelig å få tilgang til grunn
vannsressursene kan pedaldrevne pumper gi bøndene 
muligheten til å kunne pumpe opp grunnvann selv. 
Forsøk i Burkina Faso, Kenya og Sudan har vist en 
34 dobling av avlingene ved kombinert bruk av fot
pumper og dryppvanning. En trampepumpe kan 
koste rundt 160 kr.

Der korte og kraftige regnperioder gjør at det vanskelig 
for vannet å trenge ned i jorden, kan små diker og dem
ninger holde vannet lengre slik at grunnen får lenger tid 
til å ta opp vannet. Slik kan grunnvannsressursene fylles 
opp og vare lengre i tørkeperioder.

Regnvannshøsting fra tak og overflater kan også bidra til 
å sikre lokal vanntilgang. Småskala regnvannshøsting kan 
gjennomføres ved hjelp av flere forholdsvis enkle og ri

melige metoder. Regnvann kan samles opp i små dammer 
som bygges i bekkefar og forsenkninger som er vannfylte 
deler av året. Regnvannstanker, eller krukker kan samle 
opp vann fra tak eller andre flater. Anlegg for oppsamling 
og lagring av vann kan vanligvis bygges og oppretthol
des av husholdningene selv. Kostnaden per familie eller 
hektar jord er en brøkdel av kostnadene i store vannings
prosjekter eller dammer.II

Regnvannshøsting vil redusere faren for vannrelaterte 
sykdommer som kolera både i byene og på landsbygda. Det 
kan også supplere vanntilgangen i byene. I tillegg er ikke 
disse lokale vannforsyningssystemene avhengig av stor, 
kostbar og ofte utilstrekkelig vanninfrastruktur. For å sikre 
at vannet er rent er det viktig at man installerer filtre i tak
rennene som leder vannet til tanken. Det er også nødvendig 
å rense eller koke vannet før man drikker det og generelt 
sørge for jevnlig renhold av tanker, tak og takrenner.

2.2.2 Dryppvanning
Det er mange småskala tilpasningstiltak som kan gjøre 
hverdagen til fattige bønder lettere. Dryppvanning er 
billig, gir større avlinger, og dermed større inntekter og 
en vei ut av fattigdom for småbønder. Med dryppvan
ning halveres vannbehovet. Ved at vannet føres direkte til 
planterøttene, kaster man ikke bort vann i fordamping og 
jorden utsettes ikke for overvanning, vannmetting eller 
forsalting. 

Saltopphoping

Enten vannet kommer fra elver eller pumpes opp fra 
grunnvannsbassenger bærer det med seg salter fra 
jordsmonn og fjellgrunn. Konsentrasjonen av salt er høy-
ere i vann som brukes i vanningsjordbruk på grunn av 
fordamping fra reservoarer, kanaler og åkre. I regnvannet 
jordbruk skylles saltet vekk av regnvannet. Ved kunstig 
vanning fordamper vannet og etterlater seg store salt-
mengder. På åkeren samles saltet opp og blir liggende 
i jordsmonnet. Dette forhindrer plantene i å ta til seg 
væske fra jorda. Meksikanske myndigheter beregnet at 
jordbruksproduksjonen på til sammen 450.000 hektar 
land falt mellom 30 og 50 prosent på grunn av saltopp-
hopning i løpet av 1980-tallet.47

Bargidammen

Konstruksjonen av Bargidammen i India druknet nesten 
81.000 hektar jordbruksland og skog. Planen var at dam-
men skulle bringe vann til rundt 440.000 hektar land. I 
1993, syv år etter at den ble ferdigstilt, irrigerte dammen 
bare tre prosent, eller 12.000 hektar land, av det plan-
lagte området.48

Lagring	av	regnvann.	Bilde	fra	filmen	Wind	of	Change.	
Foto: Julie Lunde Lillesæter

Dryppvanning i Kenya. Bildet er fra 
filmen	Wind	of	Change. 

II     Les mer om priser på www.rainwaterharvesting.org.

Foto: Julie Lunde Lillesæ
ter

Vannmettet	jord

Overvanning av jorda kan føre til at grunnvannet stiger 
til de øvre jordlagene, opp til de områdene der plante-
nes røtter er. Dette hemmer plantenes vekst. Vannmet-
tede områder er uproduktive og omtales derfor ofte 
som ”våt ørken”. I India fører vannmettet jord til tap av 
om lag 2 millioner tonn korn hvert år.46
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I dag er det hovedsakelig noen få mindre land som 
Israel (nær 100 prosent), Jordan (68 prosent) og Brasil 
(40 prosent) som baserer store deler av jordbruket på 
dryppvanning. De store kornprodusentene bruker drypp
vanning på henholdsvis mellom 1 og 3 (Kina og India) 
og 4 prosent (USA) av arealet.53 

Eksempel:
Ved overflatevanning av jordbruk går rundt 30 prosent tapt 
på grunn av lekkasjer og fordamping på veien til åkeren. 
Når det resterende vannet først har kommet fram forsvin-
ner enda mer i avrenning og dreneringssystemer og kommer 
ikke plantene til gode. Til sammen går rundt 63 prosent av 
vannet tapt ved overflatevanning globalt. I tillegg fordam-
per mellom 30 og 50 prosent av det resterende vannet fra 
åkeren. Til slutt kommer kun mellom 13 og 18 prosent av 
vannressursene som ble sendt til åkeren plantene til gode.54  

Det finnes både storskala og småskala dryppvannings
systemer. De små dryppvanningssystemene består ofte av 
bøtter eller tønner med plastslanger tilkoblet. Vannbehol
deren står høyere enn slangene og vannet spres med hjelp 
fra tyngdekraften. Lavkostnads dryppvanningssystemer 
i India kan koste så lite at bøndene kan klare å betale 
tilbake investeringen innen seks måneder. Noe større 
systemer kan nedbetales på omtrent ett år.

2.2.3 Tilpassede planter og frøbanker 
Noen planter er mer motstandsdyktige enn andre mot 
klimatiske endringer, som mindre regn, hetebølger og 
forsalting av jordsmonnet. Å bruke mer motstands
dyktige planter, og å diversifisere jordbruksproduksjonen 
kan være effektive tilpasningsstrategier. Kassava, hirse 
og sorghum er eksempler på matplanter som tåler mer 
tørke enn for eksempel mais. Programmer som hjelper 
lokale bønder å velge ut og utvikle matplanter som er mer 
motstandsdyktige mot klimaendringer kan hjelpe lokal

samfunn å tilpasse seg klimaendringer. De fleste små
bøndene i utviklingsland baserer seg på sesongens avling 
for å få frø til plantingen i neste sesong. Klimaendringer 
kan føre til variasjoner som gjør at avlingene lettere kan 
feile. Da blir bøndene ekstra sårbare fordi de står i fare for 
å mangle frø til neste sesong. Lokalt utviklede frø er bedre 
tilpasset klimaet der de er utviklet, enn frø som kjøpes 
utenifra. Lokale frøbanker, som kan reprodusere og lagre 
de lokale bøndenes frøsorter, kan gi småbønder en ekstra 
sikkerhet dersom avlingen skulle feile. 

2.2.4 Vannsparing og vedlikehold
Industri, offentlig sektor og husholdninger står for nesten 
en femtedel del av verdens samlede vannbruk. I indus
trialiserte land er det nødvendig med holdningsendringer 
for å kunne redusere vannforbruket kraftig. Dette gjelder 
også i urbane strøk i fattige land. Derfor må fattige land 

både fokusere på å beskytte de urbane vannkildene, og å 
sikre vanntilgang til de som ikke har det. Informasjons
kampanjer om tilgjengelig teknologi, vannforbruk og 
vannsparende sanitærsystemer er viktig for å oppnå mer 
bærekraftig bruk av vannressursene. Det er også viktig 
å reparere og vedlikeholde rør og systemer. I byer i Asia 
tilsvarer lekkasjer mellom 3540 prosent av vannføringen.  
I Storbritannia går gjennomsnittlig 29 liter tapt per per
son hver dag.55

Eksempel:
I Danmark førte overgang til vanneffektive toaletter, dusjer 
og vaskemaskiner til at husholdningsforbruket sank med  
24 prosent over en tiårsperiode.56 

2.2.5. Komposttoaletter
I dag mangler 2,5 milliarder mennesker tilgang til sani
tære tjenester. Uten ordentlige sanitærsystemer brukes 
nærmeste elv, innsjø eller vassdrag til både toalett, kles
vask og drikkevann. Dette øker faren for sykdommer som 
kolera drastisk. 

Mange utviklingsland har som mål at alle skal ta i bruk 
vannbaserte kloakksystemer. Samtidig er avløpssystemene 
ofte utilstrekkelige og fungerer dermed som sykdoms
spredere, heller enn å være helsebringende. Vannklosetter 
kaster bort og forurenser enorme mengder vann. Dagens 
vannklosetter spyler avføring ut i nærmeste vannkilde. 
Noen ganger renses det, andre ganger ikke. I utviklings
land renner 90 prosent av avfallsvannet rett ut i elver, 
innsjøer og havet og ødelegger sårbare økosystemer. 57  
Dette ødelegger naturens kretsløp i vassdragene, fordi 
økt algevekst bruker opp oksygenet i vannet. I møte med 
økende vannstress kan vannfrie løsninger som kompost
toaletter ikke bare redusere faren for sykdomssmitte og 
press på vannressursene, de kan også produsere gjødsel til 
hage eller jordbruk.

En	kvinne	bærer	kassava	på	hodet	ved	kassava-
foredlingsenteret i Onipepeye regionen i Ibadan
i	Nigeria.	Kassava	tåler	mer	tørke	enn	for	
eksempel	mais.	
Foto: International Institute of Tropical Agriculture, Flickr

Komposttoaletter skaffer både god kompost som kan 
brukes eller selges. Det bruker ikke vann og designet og 
brukt riktig forurenser avføringen ikke vannkilder eller 
sprer sykdommer på andre måter. 

Sustainable Sanitation Design (Susan Design) jobber 
med	innovative	sanitærløsninger.	I	Uganda	holder	
de	på	å	teste	ut	flere	mulige	komposteringsalter-
nativer.	Målet	er	å	få	fekalier	(avføring)	og	urin	ut	
av	byen	og	omdanne	det	til	gjødsel,	slik	skal	hele	
kjeden fra bruker til bonde ivaretas. Det vil både 
hindre	at	drikkevannskilder	forurenses,	og	bidra	til	
en	bærekraftig	matproduksjon.	Ett	av	alternativene	
som	testes	ut	er	å	tilsette	en	liten	prosent	urea	
(gjødsel)	til	fekalier.	De	vet	allerede	at	dette	gjør	
massen	trygg	for	bruk.	Nå	jobber	Susan	Design	med	
logistikken	i	forhold	til	hvordan	fekalier	kan	samles	
inn	og	formidles	videre	i	verdikjeden.	Her	viser	in-
dustridesigner	Øyvind	Grønlie	frem	en	av	de	mulige	
innsamlingstankene	som	husholdninger	kan	bruke.	
–	Når	den	er	full	er	det	bare	å	kjøre	den	til	oss,	
rulle	den	bort	i	et	hjørne	og	la	den	stå	i	14	dager,	
sier han. Foto: Anette Tjomsland
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I dag lever 1,5 milliarder mennesker uten tilgang på 
elektrisitet og 3 milliarder mennesker er avhengig av 
brensel for fyring og matlaging.58 Sammen med den for
ventede befolkningsøkningen og en voksende middel
klasse, vil oppgaven med å sikre tilgang til elektrisitet 
for alle gi store utviklingsutfordringer. Klimagassutslipp 
fra fossile energikilder som kull, olje og gass er hoved
årsaken til den globale oppvarmingen. FNs klimapanel 
har beregnet at klimagassutslippene må reduseres med 
80 prosent innen 2050 dersom vi skal klare å begrense 
temperaturstigningen til 2 grader celsius. Globalt må vi 
redusere klimagassutslippene og samtidig sikre energi 
til dagens og fremtidens generasjoner. Derfor blir det 
avgjørende å møte dette energibehovet med klima
nøytral energi. 

Vannkraft blir ofte sett på som et attraktivt alternativ 
for å redusere utslippene fordi det er renere enn fossile 
energikilder og sikrere enn atomkraft. Vannkraft stod 
for 16 prosent av verdens strømproduksjon i 2008 og 
er den største fornybare energikilden innenfor strøm
produksjon.59 Selv uten en økt etterspørsel etter ren 
energi, forventer FNs klimapanel at nye dammer vil bli 
konstruert i utviklingsland i årene som kommer. Vann
kraft kan virke som en god kilde til fornybar energi, og 
til å sikre vann til verdens jordbruk i en virkelighet med 
mer uforutsigbar nedbør. Imidlertid er det store sosiale 
og økologiske konsekvenser forbundet med store dam
mer. Vanningsjordbruk kan føre til både utarming og 
forsalting av jorda (se kapittel 2). I dette kapitelet vil vi 
se nærmere på konsekvensene av store dammer og vise 
til alternative former for fornybar energi.

FNs klimapanel framhever at vannkraftutbygging kan 
føre til internasjonalt samarbeid som kan bidra til 
større vannsikkerhet og bærekraftig økonomisk ut
vikling. Imidlertid, som vi vil komme tilbake til i dette 
kapitelet, er det store negative konsekvenser av større 
dammer. Norge, som har promotert vannkraft gjennom 
programmer som Ren Energi og nå vil gjøre det gjen
nom det nye energi og klimainitiativet Energi +, har 
gått vekk fra de største og mest ødeleggende formene 
for vannkraft utbygging. Det gjelder dessverre ikke alle 
aktører. Derfor er det viktig å passe på at alle nye vann
kraftverk opp fyller strenge miljømessige og menneske
rettighetshensyn.

Det er mulig å generere energi ved turbinkraft i elveleier, 
uten at det er nødvendig å demme opp vannet. Mange 
steder bygges mindre dammer uten de store sosiale og 
økologiske konsekvensene som store dammer fører med 
seg. Dette sikrer energiforsyning lokalt.65 

3.1 Vannkraft
Vannkraft produserer energi ved at vann beveger seg fra 
høye til lavere terreng. Vannkraft kan produseres ved 
hjelp av oppdemmet vann, pumpemagasiner og instal
lasjoner i elveløp. Selv om det kreves store investeringer er 
vedlikeholds og driftskostnadene lave. Derfor er vann
kraft konkurransedyktig med dagens energipriser. Vann
kraft betegnes som fornybar energi. Dette til tross for 
at vi ikke helt har oversikt over nettoutslippet fra vann
kraftanlegg, som følge av forråtnelse.60 Store dammer kan 
også endre områdets albedo, det vil si områdets evne til 
å reflektere solenergi. Dette kan igjen spille inn på den 
globale energibalansen.

3	 Energi	–	vannkraft	og	vannforsyning		  

Fossile energikilder dominerer dagens energibruk, der 
olje står for 34,6 prosent, kull 28,4 prosent, gass 22,1 
prosent og atomkraft for 2 prosent. Fornybare energi-
kilder står for 12,9 prosent av verdens energiforsyning i 
følge FNs klimapanels utregning.III

III     Det finnes ikke en standardisert metode for å telle primære energikilder (fossil energi) og  ikkeantennelige energikilder som fornybar 
  energi. Her har FNs klimapanel brukt en metode der fossile energikilder telles etter sin oppvarmingsverdi og ikkeantennelige 
  energikilder telles på grunnlag av den sekundære energien de produserer. 

Drivhusgasser	og	dammer

Dambyggere over heler verden presser på for å få tilgang 
til øremerkede penger til utslippsreduksjon for å finansi-
ere store reservoarer og vannavledningsprosjekter.61 Til 
tross for sin evne til å tiltrekke seg store summer fra ulike 
utviklingsprogrammer og multilaterale institusjoner, har 
dammer imidlertid ikke vist seg å leve opp til forventning-
ene. De er ekstremt kostbare å konstruere, og bærer ofte 
med seg uholdbare sosiale og økologiske kostnader for 
natur og mennesker i nærmiljøet.

Alle store dammer fører til utslipp av drivhusgasser, både 
under konstruksjonen og etter ferdigstilling. I tillegg til 
landsbyer, oversvømmer også dammene karbonlagre 
som skog og våtmarker. Dermed forsvinner den natur-
lige utslippsreduserende effekten disse systemene har. I 
tillegg slipper dammene ut både karbondioksid (CO2) og 
metangass (CH4) på grunn av forråtning av organisk ma-
teriale. Derfor er det nødvendig å etablere et rammeverk 
for hvordan vi måler netto utslipp fra dammer. Dette må 
inkludere: 
• CH4- og CO2-utslipp fra forråtning
• CO2-utslipp fra konstruksjon og produksjon av 
 materialer
• Endringer i bruk av landarealer og andre endringer 
 som dammene fører med seg, som avskoging og 
 omgjøring av våtmark til åkre.62 

The World Commission on Dams åpner for at det bør 
vurderes om dammer skal behandles under FNs klima-
konvensjon (UNFCCC) og regnes inn i landenes totale 
utslippsregnskap.63 FNs klimakonvensjon har utviklet 
retningslinjer for å måle utslipp fra dammer. Disse ligger 
innenfor den grønne utviklingsmekanismen (CDM), som 
innebærer at land og selskaper kan investere i fornybare 
utviklingsprosjekter for å utløse klimakvoter. Retningslin-
jene kan forhindre at dammer med store klimagass utslipp 
får komme inn under mekanismen. Imidlertid blir ikke 
landene pålagt å inkludere utslipp fra dammer i sine na-
sjonale utslippsregnskap.64 Det har også vært omfattende 
kritikk av manglende addisjonalitet i vannkraft prosjekter. 
Addisjonalitet er et prinsipp innenfor den grønne ut-
viklingsmekanismen og betyr at tiltaket må komme i til-
legg. For å bli CDM-sertifisert kan ikke prosjektet inne-
bære tiltak som likevel ville blitt gjennomført. Les mer om 
vann i FNs klimakonvensjon i kapittel 5.

The	World	Commission	on	Dams

The World Commission on Dams (WCD) ble etablert i 
1998 for å utrede de store lokale og internasjonale be-
kymringene rundt store dammer. Kommisjonen skulle se 
på utviklingseffektiviteten for store dammer og undersøke 
alternative energikilder og tilgang til vannressurser. I til-
legg skulle den utarbeide kriterier, retningslinjer og stan-
dardisering for planlegging, design, vurdering, bygging, drift, 
overvåking og avvikling av dammer. Kommisjonen leverte 
sin sluttrapport i år 2000. Det foreslåtte rammeverket har 
blitt en tone angivende referanse for internasjonal damut-
bygging. Verdensbanken og damindustrien har vært lun-
kne til anbefalingene, men har likevel sluttet seg til WCDs 
overordnede strategiske prioriteringer. Flere finansielle og 
andre institusjoner refererer eksplisitt til WCD i sine ret-
ningslinjer.

Dette	bildet	viser	elven	oppstrøms	for	den	nye	
Bujagalidammen	i	Uganda.	Tidligere	ble	dette	
området	brukt	til	rafting.	Det	ble	ikke	ryddet	
vegetasjon	før	området	ble	oversvømt,	noe	som	
vil	føre	til	klimagassutslipp	når	vegetasjonen	
råtner. Foto: Anette Tjomsland
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Ren	Energi

Ren Energi er en del av statens satsing på miljørettet ut-
viklingssamarbeid og ble godkjent av miljøvernminister 
Erik Solheim i 2007. Initiativet satser på fornybare energi-
kilder som solkraft, vannkraft og vindparker. Det omfatter 
alt fra småskala fattigdomsreduserende tiltak, til produk-
sjon av kraft til distribusjonsnett i utviklingsland. I 2009 in-
vesterte Norad rundt 700 millioner norske kroner i Ren 
Energi prosjekter. I 2010 oppskalerte staten egenandelen 
i Statkraft med 14 milliarder kroner for å kunne realisere 
en investeringsplan på 82 milliarder kr i fornybar energi. 
Ren energi opererer i mer enn 20 land via bilaterale og 
multilaterale prosjekter.

Energi	+	–	Norges	energi-	og	klimainitiativ

Norges nye internasjonale energi- og klimainitiativ Ener-
gi + ble lansert i oktober 2011 og er et internasjonalt 
initiativ for å sikre tilgang til energi for alle innen 2030. 
Energi- og klimainitiativet dreier seg om energieffektivi-
tet og alle typer fornybare energikilder, inklusiv vannkraft. 
Norad, Olje og Energidepartementet, Norges vassdrags- 
og energidirektorat og Norfund påbegynte høsten 2011 
arbeid med anbefalinger om etiske retningslinjer for 
Norges investeringer i vannkraft. 

Energi + søker å oppnå en offentlig-privat finansiering. 
Næringslivet, herunder også norske energileverandører, 
er dermed tiltenkt en svært sentral rolle i implemen-
teringen. Initiativet vil belønne økt tilgang til energi og 
reduserte klimagassutslipp, men det er uklart hvordan 
man skal kunne måle at energitilgang en faktisk når dem 
som trenger det mest. Lite er kommet ut om arbeidet 
med indikatorer, men signaler tyder på at ”offgrid”, ”mini-
grid” og småskalaprosjekter vil falle utenfor finansierings-
mekanismen. Prosjektets uttalte mål om å utløse private 
investeringer, er utfordrende å forene med det faktum 
at flesteparten av de 1,5 milliardene menneskene som 
mangler energitilgang er fattige mennesker, uten kjøpe-
kraft. Mange bor også på landsbygda i områder med 
manglende infrastruktur, hvor det er svært utfordrende å 
bygge ut – og samtidig tjene penger. 

Utviklingen av Energi + er foreløpig i en tidlig fase. Så 
langt har 30 partnere, bestående av aktører fra privat 
sektor, sivilt samfunn, giverlandsgrupper og partnerland, 
tilsluttet seg initiativet. Det er tilsynelatende ikke lagt opp 
til lokal deltagelse og forankring ut over understøttelse av 
nasjonale utviklingsplaner.

3.2 Store dammer 
Stor vanninfrastruktur, som dammer, er ofte promotert 
som løsningen på mange problemer forbundet med 
utviklingsproblematikk (befolkningsvekst, fattigdom, 
matmangel, energibehov) og klimaendringer. Med en 
dam kan man utvinne energi, kontrollere vannstrøm
mer i forbindelse med både tørke og flom og fordele 
vannet til store jordbruksområder. I dag brukes om lag 
25 prosent av alle store dammer til vannkraft, mens  
75 prosent kun brukes til flomkontroll og irrigasjon 
av jordbruksland.66 

Det finnes til sammen rundt 45 000 store dammer i 
verden i dag fordelt på 140 land. Flesteparten av verdens 
store dammer ble konstruert mellom 1950 og 1970tallet. 
Siden da har byggingen av dammer avtatt, blant annet på 
grunn av at den beste jorden og de beste områdene for 
dammer allerede er utviklet. I tillegg er nasjonale myndig
heter mindre villige til å gjøre de enorme investeringene 
forbundet med damkonstruksjon. 

Det tar lang tid å realisere store dammer. De fleste er ikke 
bygget for å takle uforutsigbare endringer i for eksempel 
nedbørsmønstre og smeltevann. Ved store mengder vann 
kan damkonstruksjoner briste og områdene under utset
tes for enorme vannmengder. I tørkeperioder kan energi
forsyningen som dammene var ment å sikre stoppe opp 
på grunn av tomme reservoarer. 

Jordbruksprisene har sunket siden 1970tallet og mange 
gamle dammer krever kostbart vedlikehold. Mange steder 
har det dessuten vist seg at storstilt vanningsjordbruk ikke 
er bærekraftig. Vanningsjordbruk har ført til saltopphop
ning og vannmettet jord, noe som har ødelagt store jord
bruksområder. I årene som kommer kan det bli nødvendig 
å legge flere områder brakk, enn det blir mulig å åpne nye 
(les mer om dette i kapittel 2).67

3.2.1 Økologiske konsekvenser
Elveleier og innsjøer former landskap og bringer næring 
til økosystemene i omkringliggende områder. Med vannet 
bringes viktige sedimenter (små partikler), mineraler og 
næringsrikt avfall fra planter og dyr. Store dammer har 
alvorlige konsekvenser for økosystemene i og rundt dam
mene og berørte elveleier.

Elven er en integrert del av de ulike økosystemene den 
passerer. Når elven demmes opp, endres disse naturlige 
systemene rundt elvene drastisk. Konstruksjonen av dam
mer oversvømmer og ødelegger livsgrunnlaget til planter 
og dyr som lever der. Store dammer kan hindre opptil 
100 prosent av elveleiets naturlige sedimenter som er helt 
nødvendige for å holde jorden og økosystemene rundt 
elveleiene fruktbare. Dette rammer også dyrelivet rundt 
elveleiene. Når jorden mister fruktbarheten, reduseres 
blant annet avlingene. Sedimentene fungerer også som 
byggemateriale for elvemunningene. Når disse forsvin
ner, fører det til erosjon i kystområder og deltaer. Vann i 
oppdemmede reservoarer er mer utsatt for fordamping 
som fører til at saltkonsentrasjonen øker. Dette har store 
konsekvenser for jordbruket og kan gi flere ganger høyere 
saltverdier enn hva som er anbefalt for drikkevann. ”Dam
mene påvirker også fiskebestandene blant annet fordi 
elvevannets naturlige sesongtemperaturer endres, og fordi 
fisken stenges fysisk ute fra naturlige yngleplasser.68 

3.2.2 Sosiale konsekvenser
Byggingen av store dammer fører ofte til store endringer 
for menneskene som bor i området. Konsekvensene av 
damutbygging har vært spesielt omfattende i Afrika, Latin
Amerika og Asia. De som bor i områdene som skal over
svømmes tvangsflyttes og de som bor i områdene under 
dammene mister livsgrunnlaget på grunn av mindre vann
tilgang og endringer av den naturlige balansen i elveleiet. 
I tillegg utsettes menneskene som bor rundt dammene for 
store helserelaterte problemer. Disse konsekvensene har 
historisk sett blitt tatt svært lite hensyn til i økonomiske 
analyser og setter derfor spørsmålstegn ved de påståtte 
økonomiske fordelene ved bygging av store dammer. Dette, 
i tillegg til mislighold av de lovede sosiale tiltakene har ført 
til økt fattigdom og lidelse for millioner av mennesker.69

The World Commission on Dams beregnet at mellom 
40 og 80 millioner mennesker kan ha blitt tvangsflyttet 
som følge av konstruksjon av store dammer mellom 1950 
og 2000. Imidlertid er de offisielle tallene på tvangsflyt
ting i Kina sannsynligvis sterkt underrapportert.70 Kine
siske myndigheter hevder at 1,2 millioner mennesker ble 
tvangsflyttet som følge av verdens største vannkraftpro
sjekt, Three Gorges Dam. Imidlertid mener andre kilder 
at det reelle antall mennesker kan være opp mot 2 mil
lioner. Dammen oversvømte 13 store byer, 140 mindre 
byer og 1350 landsbyer.71 Menneskene som tvangsflyttes er 

Verdens	største	dam,	Three	Gorges	i	
Kina,	har	enorme	negative	konsekvenser	

for	mennesker	og	lokalmiljø.	
Foto: Wikimedia, ukreditert
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ofte fattige, uten politisk innflytelse og urbefolknings og 
minoritetsgrupper. Kvinner bærer ofte en større del av 
byrdene enn menn. Sjansen for at livsgrunnlaget til men
neskene som blir tvangsflyttet sikres minker proporsjonalt 
med dammens størrelse og antall mennesker som blir 
tvunget til å flytte.

Mange av de som blir tvunget til å flytte blir ikke aner
kjent som tvangsflyttede og får verken kompensasjon eller 
assistanse til å skaffe nytt hjem. The World Commission 
on Dams fant at kompensasjonen for de som fikk det ofte 
var for liten, og at mange av de som var anerkjent som 
tvangsflyttede ikke fikk muligheten til å delta i reloka
liseringsprogrammer. Relokaliseringsprogrammene på 
sin side sørget ofte ikke for å gi de tvangsflyttede et nytt 
levebrød, da de oftere fokuserer på den fysiske relokali
seringen enn på økonomisk og sosial utvikling. De som 
tidligere levde av jordbruk kunne oppleve at jorden er 
dårligere på det nye stedet. De er ofte ikke vant til penge
økonomi og mange føler seg uvelkomne og utilpass på sitt 
nye hjemsted. De tvangsflyttede er ofte utsatt for under
ernæring, dårlig hygiene og manglende tilgang på sani

3.3 Alternativer for energiforsyning

Det finnes mange fornybare alternativer for energifor
syning som ikke involverer store dammer. Bølgekraft, 
tidevannskraft, vindenergi, solenergi og jordenergi har 
 potensial til å dekke verdens energibehov. FNs klimapanels 
spesialrapport om fornybar energi (2011) understreker at 
potensialet fornybare energikilder har for energiproduk
sjon langt overstiger verdens behov i det neste århundret. 
FNs klimapanel understreker imidlertid at en omstilling av 
energisektoren krever stor politisk handlingsvilje. Småskala 
og lokaliserte energialternativer vil kunne sikre energi
tilgang for mange i rurale strøk. Verdens behov for for
nybar energi må møtes samtidig som vi sikrer menneske
rettighetene og miljøet. Her skal vi se på ulike alternativer 
til fornybar energi som ikke involverer store dammer. 

3.3.1 Vindkraft
Vindkraft genererer elektrisitet fra bevegelser i luftstrøm
mene. Dette gjøres ved hjelp av store vindturbiner enten 
på land eller i hav eller ferskvann. I dag er landbasert 
vindturbinteknologi godt utviklet, mens hav eller fersk
vannsbasert vindmølleteknologi trenger videre utvikling. 
Offshore vindkraft har stort potensial fordi vinden er mer 
stabil til havs, og fordi man kan bruke større turbiner.

Vindturbiner er veldig synlige i landskapet og kan ha kon
sekvenser for dyreliv på land og i vann, samt menneskelig 
velvære. Imidlertid kan disse konsekvensene reduseres 
betraktelig dersom man planlegger godt. Vindmøller kan 
for eksempel plasseres på jordbruksland, uten at det vil 
hindre produksjonen.

I dag står vindkraft for 0,2 prosent av verdens energi
forbruk, og dekker 1,8 prosent av verdens elektrisitets
behov. Dersom store tiltak blir iverksatt regner FNs klima
panel med at vindkraft dekke opptil 20 prosent av verdens 

tære tjenester, og høyere dødelighet på grunn av uvante 
sykdommer. De aller fleste ender opp i slummen eller som 
arbeidsmigranter.72

De mest alvorlige og langvarige konsekvensene finner 
vi nedenfor dammene, rundt elveleiene, dammene og i 
deltaene. Befolkningen i disse områdene mister ofte store 
deler av livsgrunnlaget sitt når vannføring i elven minker 
på grunn av oppdemmingen. I tillegg kan de økologiske 
ødeleggelsene (som beskrevet i 4.2.1) føre til en nedgang 
i fiskebestandene. Andre konsekvenser befolkningen som 
lever nedenfor dammene utsettes for er dårligere frukt
barhet i jordsmonnet, dårlig drenering, forsalting, sump
dannelser, plutselige oversvømmelser, forurenset vann og 
oppblomstring av alger.

Dammer fører også til økt forekomst av vannbårne syk
dommer som sneglefeber. Stillestående vann er også gode 
yngleplasser for malariamygg og andre smitte bærere. Syk
dommer som malaria, gulfeber, denguefeber og elveblind
het blomstrer i områder med store dammer og irrigert 
jordbruk.73

elektrisitetsbehov i 2050. Det finnes ingen store teknolo
giske barrierer for å satse på vindenergi. Noen steder med 
mye vind er vindenergi konkurransedyktig, men de fleste 
steder må det politiske instrumenter som subsidier eller 
karbonskatt inn for å gjøre det mer økonomisk attraktivt. 
Vindkraft har stort potensial for å bidra til reduksjon av 
klimagassutslipp i nær fremtid.74   

3.3.2 Solenergi
Solenergi fanger energi fra sollys ved å enten plassere foto
elektriske solpaneler (PV) på tak eller i solfylte områder 
som kan gjøre om sollys til elektrisitet. Sollys kan også, 
sammen med isolasjon og vinduskonstruksjoner brukes 
direkte til oppvarming av bygninger. Potensielt kan sol
energi også brukes til å produsere drivstoff.75  

Solenergi kan bidra til å forbedre helse og livssituasjon
en for mange mennesker som i dag ikke har tilgang på 
elektrisitet, eller er avhengige av brensel. spesielt i fattige 
land i Sør i regioner med mye sollys. Der kan solenergi gi 
elektrisitet til landlige strøk, på små øyer og andre steder 
som ikke er tilknyttet strømnettet. Solenergi påvirker 
heller ikke miljøet i stor grad. Imidlertid brukes det giftig 
materiale i produksjonen av fotoelektriske solpaneler 
(PV), og konsentrert solenergi er svært vannkrevende. 

Disse	menneskene	måtte	flytte	på	grunn	av	byggingen	av	Bujagalidammen	i	Uganda.	Utbyggen	Bel,	og	
organisasjonen	Souluganda	har	forsøkt	å	erstatte	tapt	livsgrunnlag	fra	fiske	i	elva	med	fiskeoppdrett.	
Fiskerne	må	nå	bruke	et	halvt	år	på	å	tjene	70	000	ugandiske	shilling	(168	kr),	det	er	det	samme	som	
de tidligere tjente på en uke. Foto: Anette Tjomsland

Her	må	vi	investere	så	mye.	
Elven	var	gratis.	Her	må	vi	
jobbe	hele	tiden,	forteller	
Muziva	Miria,	en	av	de	11	
arbeiderne	som	er	med	i	
fiskeoppdretts-kooperativet. 

Vindkraft	dekker	i	dag	kun	0,2	prosent	
av	verdens	energiforbruk,	men	har	i	
følge	FNs	klimapanel	potensial	til	å	

dekke	20	prosent	innen	2050.	
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I tillegg er man usikker på energigevinsten og arealbruk. 
Disse usikkerhetene kan reduseres betraktelig og represen
terer ikke noen stor barriere for storstilt implementering 
av solenergi.76  

I dag står solenergi for 0,1 prosent av verdens energi
forbruk77. Solenergi er imidlertid i sterk vekst fordi tekno
logien har blitt billigere og grunnet liten påvirkning på 
nærmiljøet og store sosiale fordeler. Solenergi er den for
nybare energikilden som har størst potensial og kan bidra 
til utslippsreduksjoner i alle deler av verden, både på kort 
og lang sikt. Noen former for solenergi er nå konkurranse
dyktige i enkelte solfylte områder. Det kreves ytterligere 
innovasjon, kostnadsreduksjon og politisk vilje for å øke 
andelen av solenergi i det globale energimarkedet. Avhen
gig av dette kan solenergi stå for alt fra en minimal til en 
avgjørende del av verdens energibehov i 2050.78

3.3.3 Geotermisk energi
Geotermisk energi kan brukes til å utvinne underjordisk 
varme til oppvarming eller nedkjøling av bygninger, til 
industri eller til å generere elektrisitet. Teknologien for 
direkte uttak av geotermisk energi er godt utviklet og har 
vært brukt i over hundre år. 

Geotermisk varme (jordvarme) kan utnyttes over hele 
jorden og i motsetning til vindkraft og solenergi er 
jordvarme en konstant energiform og varierer ikke med 
været. Karbonutslippene fra direkte uttak av geotermisk 
varme er små. Det er relativt dyrt å installere geotermiske 
anlegg, men når de først er installert blir de totale energi
kostnadene konkurransedyktige med dagens markeds
priser.79 En kompliserende faktor er den relative usikker
heten knyttet til prøveboring. Man vet ikke sikkert at et 
område kan utnyttes til geotermisk energiproduksjon før 
det er foretatt prøveboringer.

Geotermisk energiproduksjon kan påvirke nærmiljøet 
fordi geotermiske strømmer, eller varmtvannet som 
brukes for å utnytte jordvarmen, er giftig80. Derfor er det 
viktig å velge utvinningsstedene med omhu og å sikre rør 
slik at disse ikke lekker ut i naturen.

I dag dekker geotermisk energi 0,1 prosent av verdens 
energibehov. I 2050 regner FNs klimapanel med at geo
termisk energi kan dekke 3 prosent.81 For å sikre satsing 
på geotermisk energi er vi avhengig av offentlig og privat 
støtte til forskning, sammen med politiske grep som 
karbon prising og subsidier.

3.3.4 Bioenergi
Bioenergi er en samlebetegnelse for mange ulike energi
former som utvinnes fra ulikt biologisk materiale. Tradi
sjonell brensel som tre og trekull dekker i dag store deler 
av verdens fattiges energibehov og står for over 74 prosent 
av bioenergiforbruket. Moderne bioenergi som biodiesel 
har blitt mer og mer populært som en grønnere erstatning 

Solceller	gir	energi	til	gjestehus	i	Himalaya.	
Foto: Anette Tjomsland

Sagflis	kan	bli	til	biodisel. Foto: Maja Dumat, Flickr

Karbonprising og subsidier

Karbonprising kan utvikles i form av skatt på klimagass-
utslipp eller gjennom et kvotehandelssystem. I tillegg kan 
subsidier på fornybar energi brukes som et virkemiddel 
for å få myndigheter, selskaper og individer til å satse på 
fornybar energi istedenfor fossile brennstoffer. I dag deles 
det ut mye mer subsidier til utvinning av fossil energi enn 
satsing på fornybar. Globalt i 2009 fikk fossil energi subsi-
dier verdt 312 milliarder dollar, mens fornybar energi kun 
fikk 57 milliarder dollar. Det internasjonale energibyrået 
nevner blant annet en utfasing av subsidier for fossil energi 
og en karbonpris som nødvendig for å oppnå en god nok 
satsing på fornybar energi.82

Et relativt nytt fenomen innen utenlandsinvesteringer er når 
store utenlandske selskaper eller myndigheter kjøper opp el-
ler leier store mengder jord i utviklingsland. Jorden omdannes 
til plantasjer for å dyrke mat til sin egen befolkning, produk-
sjon av drivstoff eller til plantasjevirksomhet for å utløse kar-
bonkvoter. Oppkjøperne får ofte leie eller kjøpe store meng-
der land veldig billig gjennom avtaler gjort med regjeringen 
eller med lokale høvdinger. Menneskene som lever av jorden 
blir ofte ikke inkludert i forhandlingene når jorden de bor 
på blir solgt, eller får utilstrekkelig eller ingen erstatning. Der-
for blir dette fenomenet ofte referert til som landran.85 I en 
rapport lagt fram for FNs komité for verdens matsikkerhet 
anslås det at mellom 223 og 245 millioner hektar jord, eller 
omtrent 10 ganger Norges landareal, er kjøpt opp eller utleid 
i utviklingsland de siste årene.86 Det er et etisk dilemma at 
jordbruksland som ellers burde vært brukt til matproduksjon 
for befolkningen i fattige utviklingsland selv, erstattes med 
produksjon av fornybart drivstoff, karbonkvoter eller mat-
produksjon for andre. 

Agrodrivstoff og plantasjevirksomhet for å selge karbonkre-
ditter blir mer og mer populært som en fornybar erstatning 

for fossile energikilder og for å selge karbonkreditter under 
den grønne utviklingsmekanismen. Agrodiesel er drivstoff 
som lages av vekster som dyrkes primært til dette formå-
let. Det blir ofte referert til som førstegenerasjons drivstoff. 
Karbonkredittplantasjer er plantasjer som dyrker hurtigvok-
sende trær som eukalyptus over et stort område. Initiativet 
kan komme inn under den grønne utviklingsmekanismen og 
dermed utløse klimakvoter tilsvarende karbondioksidet som 
plantene absorberer. Disse kan eieren så selge. Til tross for de-
res påståtte klimagevinst reiser industriell monokulturproduk-
sjon av agrodiesel eller plantasjevirksomhet for karbonkreditt 
mange ubehagelige spørsmål som at økt bruk av kunstgjødsel 
og sprøytemidler og medfølgende forurensing av vannressur-
ser fører til ødelagte økologiske systemer og jordforringelse. 
I tillegg viser forskning at agrodieselproduksjon i beste fall har 
en tilnærmet ubetydelig utslippsreduserende effekt. I noen til-
feller, som der plantasjene fører til nedhogging av regnskog 
(og dermed tap av regnskogens utslippsreduserende effekt) 
er klimaeffekten klart negativ.87 Omfattende produksjon av 
første generasjons drivstoff kan medføre stigning i matprise-
ne, negative endringer i arealbruk og press på vannressurser 
og biologisk mangfold.88

Agrodrivstoff	og	karbonkreditter	–	utenlandsinvesteringer	og	matsikkerhet

for fossile brennstoffer. Man kan utvinne flytende energi 
fra planter (og potensielt alger), overskudds ressurser som 
sagflis, søppel og matproduksjon, eller bruke materialer 
fra skogen. Dette kan brukes i transportsektoren eller for 
oppvarming eller til å generere elektrisitet.83 Med tekno
logisk utvikling kan man redusere kostnadene ved bio
energiproduksjon betraktelig. En sterk kortsiktig satsing 
på forskning og utvikling i tillegg til karbonprising og 
markedsstøtte, vil kunne resultere i storstilt kommersiali
sering av biodiesel innen 2020. 

Biodiesel er i dag den eneste fornybare energikilden som 
kan omgjøres til kraftig flytende drivstoff som kan brukes 
i bil, skips og flytransportIV. Imidlertid kan kommersiali
sert biodieselproduksjon, der plantene kan gjøres om til 
flytende stoff, forårsake avskoging, vannmangel, gå utover 
verdens matproduksjon, tap av biodiversitet og lede til 
konflikt. Avskoging kan føre til økte karbonutslipp. Bio
energiproduksjon kan derfor være svært skadelig dersom 
det blir produsert uten å overholde strenge miljømessige 
og sosiale krav.84

IV Det er blitt gjort testkjøringer med fly på biodieselblandinger, men på grunn av behovet for kraftig drivstoff regner man ikke med at andelen 
 biodrivstoff i flytrafikken vil overstige 30 prosent i 2050. 
 Sims, R., P. Mercado, W. Krewitt, G. Bhuyan, D. Flynn, H. Holttinen, G. Jannuzzi, S. Khennas, Y. Liu, M. O’Malley, L. J. Nilsson, J. Ogden, K. 
 Ogimoto, H. Outhred, Ø. Ulleberg, F. van Hulle, 2011: Integration of Renewable Energy into Present and Future Energy Systems i IPCC Special 
 Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation [O. Edenhofer, R. PichsMadruga, Y. Sokona, K. Seyboth, P. Matschoss, 
 S. Kadner, T. Zwickel, P. Eickemeier, G. Hansen, S. Schlömer, C. von Stechow (eds)], Cambridge University Press, Cambridge, United 
 Kingdom and New York, NY, USA., side 671.
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Det	første	store	tidevannskraftanlegget	har	en	kapasitet	på	240	megawatt.	Det	ble	bygget	i	Frankrike	for	40	år	
siden og er fortsatt i drift. I dag planlegges store tidevannskraftverk over hele verden. I Russland planlegges 
kraftverk	på	ca.	15	000	megawatt.	I	Storbritannia	planlegges	tidevannskraftverk	som	kan	dekke	11	prosent	
landets	strømproduksjon.90 Foto: Wikimedia, ukreditert

3.3.5 Tidevannskraft og bølgekraft
Potensialet for utvinning av havkraft er svært stort, men 
med unntak av tidevannskraft er teknologien fortsatt på 
utviklingsstadiet. Derfor vil ikke havkraft utgjøre noen 
stor andel av energiproduksjonen før i 2020. Havkraft
anlegg kan gjøre stor skade på marineliv og ressurser, men 
siden havkraft generelt fortsatt er på begynnerstadiet, 
finnes det lite forskning på dette per i dag. Det samme 
gjelder det teknologiske potensialet til havkraft og hva 
slags bidrag det kan gi til energiproduksjonen.89 

FNs klimakonvensjon ble undertegnet i Rio de Janeiro 
i 1992. Konvensjonen har i dag 195 medlemsland og 
fungerer som et rammeverk rundt klimaforhandlingene. 
Målet for konvensjonen er å forhindre farlig global opp
varming og å takle de allerede uunngåelige konsekvens
ene av klimaendringene.

Det arrangeres partskonferanse (COP) i november/
desember hvert år. Mellom partskonferansene arrange
res en rekke mellommøter. Der møtes alle land som har 
skrevet under konvensjonen, i tillegg til en rekke obser
vatører og sivilsamfunn. FNs klimakonvensjon er den 
eneste eksisterende internasjonale arena for å diskutere 
tiltak mot klimaendringer, der alle land har like mye 
makt.  

To av de viktigste temaene i klimaforhandlingene er 
reduksjon av klimagassutslipp og finansiering av klima
tilpasning i fattige land. Det er viktig at finansiering av 
klimatilpasning diskuteres på globalt nivå, og at penger 
sikres og øremerkes til tilpasningsformål. FNs klima
konvensjon setter ingen konkrete mål for hvor store 
utslippskutt partene må ta til sammen eller hvor mye 
penger som kreves for å sikre klimatilpasning i fattige 
land. Konvensjonen er kun et rammeverk og en møte
plass for forhandlinger rundt mer konkrete tiltak. Vann 
står sentralt i både klimatilpasning og utslippsreduksjon. 
Som nevnt i innledningen er om lag 70 prosent av all 
 klimatilpasning er relatert til vann. Vannkraft blir ofte 
sett på som et rent alternativ til fossile energikilder. Vann 
er ikke et selvstendig tema under klimakonvensjonen, 
men noen organisasjoner som World Water Week arbei
der målrettet for å inkludere et mer spesifikt fokus på 
vann i klimaforhandlingene. I dette kapitelet skal vi se på 
hvilken rolle vann har i FNs klimaforhandlinger.

4	 Vann	i	klimaforhandlingene		  

Vann	er	ikke	et	selvstendig	tema	under	klima-
konvensjonen. Foto: Anette Tjomsland
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Klimaforhandlingene

UNFCCC (United Nations Framework Convention 
on Climate Change) 
Klimakonvensjonen ble underskrevet i Rio de Janeiro i 1992 
og etablert i 1994. 195 land har i dag skrevet under klima-
konvensjonen og er likeverdige parter i forhandlingene. 
Land ene organiserer seg i forhandlingsundergrupper som for 
eksempel EU (alle EUs medlemsland), Paraplygruppen (for 
industrialiserte land utenfor EU), G77 og Kina (utviklingsland 
og raskt voksende økonomier).

COP (Conference of the Parties) 
COP er øverste beslutningsorgan for Konvensjonen. Kon-
vensjonen har to faste underliggende organer, (SBSTA og 
SBI) og to underlagte forhandlingsgrupper: (AWG-LCA og 
AWG-KP). De to arbeidsgruppene er ikke faste organer, 
men har blitt etablert for å stake ut veien for forhandlingene 
mot en ny klimaavtale.

Underliggende organer:

SBSTA (Subsidiary Body for Scientific and Technological Ad-
vice) Komité for teknologi og vitenskap. Anbefaler også ved-
tak for COP. 

SBI (Subsidiary Body for Implementation): Komité for imple-
mentering av Klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen.

Arbeidsgrupper:

AWG-LCA (Ad Hoc Working Group for Long-Term Co-
operative Action): Denne gruppen refererer til hele Klima-
konvensjonen og forhandler om spørsmål forbundet med 
en ny klimaavtale som skal omfatte alle land. Under disse 
forhandlingene forhandles det blant annet om tilpasning, fi-
nansiering av tilpasning og regnskogsbevaring, i tillegg til ut-
slippsreduksjoner. 

AWG-KP (Ad Hoc Working Group on Further Commit-
ments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol): I denne 
gruppen forhandles det om nye forpliktelser for å redusere 
utslipp av klimagasser fra land som har skrevet under på 
Kyoto protokollen. 

4.1 Vann i klimakonvensjonen

Vann har beveget seg inn og ut av forhandlingsteksten 
siden konvensjonssporet (AWGLCA) ble etablert på Bali 
i 2007. De siste to årene har gitt betydelige framskritt i 
arbeidet for å sikre kunnskap og oppmerksomhet rundt 
vannproblematikk i klimaforhandlingene. Vann ble inklu
dert i klimakonvensjonen fra 1992 i artikkel 4 (e):

4.1 (e) All Parties, taking into account their common 
but differentiated responsibilities and their specific 
national and regional development priorities, objectives 
and circumstances, shall ... cooperate in preparing for 
adaptation to the impacts of climate change; develop and 
elaborate appropriate and integrated plans for coastal 
zone management, water resources and agriculture, and 
for the protection and rehabilitation of areas, particularly 
in Africa, affected by drought and desertification, as well 
as floods.

            Klimakonvensjonen artikkel 4(e)91 

4.1.1 COP16 – Cancun
I teksten som kom ut av klimatoppmøtet i Cancun 
(COP16) i 2010 ble vann nevnt i en fotnote til 
paragraf 14a. 

14(a) Enhanced action on adaptation
– Invites all Parties to enhance action on adaptation  under 
the Cancun Adaptation Framework ... by undertaking, 
inter alia, ... Planning, prioritizing and implementing 
adaptation actions, including projects and programmes.

Fotnote 1 til paragraf 14 (a)
– Including in the areas of water resources; health; agri-
culture and food security; infrastructure; socioeconomic 
activities; terrestrial, freshwater and marine ecosystems; 
and coastal zones.

                 Cancunavtalen 1/CP.16, Paragraf 14(a).92  

På COP16 i Cancun foreslo også Ecuador og Sudan, med 
støtte fra Chile, El Salvador, Sierra Leone og Syria at vann 
burde inkluderes i agendaen til Komiteen for teknologi og 
vitenskap (SBSTA). Da temaet kom opp på mellommøtet i 
Bonn i juni 2011 var det ingen enighet om å inkludere vann 
som et eget agendapunkt. Isteden ble vann inkludert som et 
punkt under Nairobi Work Programme (NWP), et arbeids
program under Komiteen for teknologi og vitenskap.93 
Nairobi Work Programme skal hjelpe partene å forstå konse
kvensene av klimaendringene og hvordan de best kan tilpasse 
seg, og ta informerte beslutninger om klimatilpasning. Water 
and Climate Coalition ser denne utviklingen som et gjen
nombrudd fordi de mener det representerte en bred og sterk 
anerkjennelse av vann som en sektoroverskridende ressurs.94

 1992   Earth	Summit	– Rio de Janeiro
Vedtak for etablering av FNs Klimakonvensjon 
Klimakonvensjonens mål er å stabilisere 
konsentrasjon av drivhusgasser i atmosfæren 
som forhindrer skadelig menneskelig 
påvirkning på jordens klima og klimasystemer.

 1997   COP3 – Kyoto
Kyotoprotokollen vedtas.
Kyotoprotokollen er et tillegg til FNs klima-
konvensjon som etablerte lovlig bindende for-
pliktelser til å redusere klimagassutslipp og å 
fremme økonomiske og andre motiver for å 
redusere utslipp. Kyotoavtalen er den eneste 
internasjonalt bindende avtalen om å redusere 
klimagassutslipp. Den første forpliktende tids-
perioden startet i 2008 og ender i 2012.

 2009   COP15 – København 
Partene tar notis av Københavnavtalen.
Målet fra Bali om å vedta en ny avtale om større utslipps-
reduksjoner nås ikke. Etter et konfliktfylt klimatoppmøte 
har til sammen 141 land undertegnet ”Københavnavtalen” 
(2012). Avtalen inneholder kun frivillige utslippsreduksjo-
ner. Den lover også 30 milliarder dollar til klimatilpasning 
fra 2010 – 2012 og 100 milliarder dollar til utslippsredu-
serende tiltak og klimatilpasning fra 2020, uten å si noe 
om hvordan pengene skal oppdrives. Ettersom partene 
ikke kom til enighet om avtalen, tar klimakonvensjonen 
kun notis av ”Københavnavtalen” og den vedtas ikke. 
Veikartet fra Bali forlenges til COP16 i Cancun. 

 2007   COP13 – Bali. Bali Action Plan vedtas.
Bali Action Plan er et veikart for forhandlinger 
om en ny avtale med mer omfattende utslipps-
reduksjoner som skal gjelde etter den første 
forpliktelsesperioden av Kyotoprotokollen 
(2008-2012). Avtalen skulle etter planen 
ferdigstilles på COP15 i København.

 2010   COP16 – Cancun. Cancunavtalen vedtas.
Mesteparten av punktene i ”Københavnavtalen” inkluderes i forhandlingsteksten som vedtas 
i Cancun. Bolivia var det eneste landet som ikke ville godta sluttdokumentet. Toppmøtet ble 
betegnet som en suksess der man klarte å reetablere tilliten mellom industrialiserte land 
og utviklingsland. De vanskelige temaene som en ny forpliktelsesperiode under Kyoto-
protokollen og hvordan pengene til utslippsreduksjoner og klimatilpasning skal 
oppdrives ble utsatt til COP17 i Durban. Veikartet fra Bali forlenges til COP17. 

 2011   COP 17 – Durban. Durbanplattformen vedtas.
Durbanplattformen inneholder en tidsramme der en ny global klimaavtale om utslippsreduksjon skal 
vedtas innen 2015.”Det Grønne Klimafondet” ble etablert. Dette fondet skal ha ansvaret for pengene til 
utslippsreduserende tiltak og klimatilpasning i utviklingsland. Det er fortsatt ingen retningslinjer for hvor 
pengene som skal fylle fondet skal komme fra. Kyotoprotokollen videreføres fram til en ny avtale er 
på plass. Partene som vil være med på en ny forpliktelsesperiode må melde inn hvor mye de ønsker å 
redusere utslippene sine innen mars 2012. Disse skal skrives inn i Kyotoprotokollen og gjøres bindende 
på COP18. Det siste vedtaket fra Durban var en omfattende rapport om ulike klimatiltak.

1992	 	 	 	 	 Milepæler	i	FNs	klimakonvensjon	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 									2011
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Arbeidsprogram	på	vann	og	klimaendringer	
under	klimakonvensjonen

I november 2010 presenterte organisasjonen Water and 
Climate Coalition sitt forslag om etableringen av et råd-
givende arbeidsprogram for vann og klimaendringer un-
der klimakonvensjonen. Arbeidsprogrammet er ikke ved-
tatt per januar 2012. Koalisjonen mener blant annet at det 
er et behov for å etablere globale prinsipper og defini-
sjoner innenfor vann og klimaendringer, og forståelse for 
hvordan klimaendringer vil påvirke jordas hydrologiske 
kretsløp. De mener også at det er lite klarhet i hvordan 
man skal forholde seg til vannrelatert tilpasning innenfor 
finansieringsmekanismene. De ønsker å integrere vann-
forvaltning i klimatilpasning og de er bekymret for man-
gelfull implementering av globale avtaler med relevans for 
vanntilgang. Målet med arbeidsgruppen skal være:
• Å bedre den globale forståelsen av vann og 
 klimaendringer
• Å presentere rådgivende prinsipper til klima-
 konvensjonen
• Å gi ulike finansieringsmekanismer under klima-
 konvensjonen oppdatert informasjon og råd 
 angående klimatilpasning i vannsektoren
• Å øke implementeringspotensialet for vannrelatert 
 klimatilpasning (utvikle ressurser, koordinere verk-
 steder og kunnskapsutveksling) 
• Å samkjøre arbeidet med vann og klimaendringer 
 under konvensjonen med andre relevante multi- 
 laterale prosesser.

4.1.2 COP17– Durban
På klimatoppmøtet i Durban i 2011 anbefalte Komiteen 
for teknologi og vitenskap at sekretariatet for klima
konvensjonen skal arrangere et verksted om strategier for 
klimatilpasning i vannsektoren før COP18. I tillegg var 
det flere fremskritt innenfor forhandlingene om tilpas
ningskomiteen, som kan sikre et bedre kunnskapsgrunn
lag om vann og klimaendringer i komiteens arbeid.

4.2 Finansiering av klimatilpasning
Klimafinansiering kan både sees på som finansiering av 
utslippsreduserende tiltak i utviklingsland, eller som tiltak 
som er ment å styrke mottakerens tilpasningsevne til 
klima endringer. Her tar vi kun for oss det siste. 

Klimagassutslipp fra fossile energikilder er hovedårsaken 
til den globale oppvarmingen. Det er de industrialiserte 
landene som har hovedansvaret for utslipp av klimagasser 
og dermed hovedansvaret for de menneskeskapte klima
endringene i dag, og i nærmeste framtid. Imidlertid er det 
de fattigste landene som rammes hardest. Her har men
neskene og statene liten kapasitet til å tilpasse seg endring
ene. Derfor kan vi si at industrialiserte land har et ansvar 
for å betale for klimatilpasning i fattige land, som en 
skadeserstatning for det deres historiske og dagens utslipp 
forårsaker. Ettersom det moralske grunnlaget for klima
tilpasningspenger hviler på deres rett på skadeserstatning, 
er det et viktig prinsipp at klimatilpasningspengene skal 
komme i tillegg til ordinær bistand. Det er vanskelig å 
beregne hvor mye penger som trengs til klimatilpasning. 
I Københavnavtalen ble utviklingslandene imidlertid 
lovet 30 milliarder dollar til klimatilpasning mellom 2010 
og 2012 og 100 milliarder dollar årlig til klimatilpasning 
og utslippsreduserende tiltak fra 2020. Dette ble offisielt 
bekreftet under klimakonvensjonen da disse forpliktelsene 
ble tatt inn i vedtaksdokumentet fra COP16 i Cancun. På 
COP17 i Durban vedtok partene å etablere et nytt grønt 
klimafond som er ment å romme og forvalte disse peng
ene. Til tross for et omfattende arbeid for å identifisere 
potensielle kilder til klimafinansiering gjennom en høy
nivågruppe på klimafinansiering i 2010, har partene enda 
ikke klart å enes om hvordan dette fondet skal fylles med 
penger. For å sikre klimatilpasning for de aller fattigste 
er det essensielt at partene klarer å enes om både gode og 
stabile finansieringskilder og rettferdige finansierings
mekanismer, som det grønne klimafondet.

Karbonskatt	på	internasjonal	flytransport	er	en	av	flere	mulige	inntektskilder	for	å	skaffe	penger	
til	klimafinansiering.	

FNs	rådgivende	høynivågruppe	på	klimafinansiering

FNs rådgivende høynivågruppe på klimafinansiering ble eta-
blert 12. februar 2010 og leverte sin rapport til FNs ge-
neralsekretær Ban Ki Moon 5. november 2010. Gruppens 
oppgave var å finne ut hvordan man skal kunne skaffe til 
veie 100 milliarder dollar årlige til klimafinansiering. Norges 
statsminister Jens Stoltenberg og Etiopias statsminister Me-
les Zenawi ledet høynivågruppen. Gruppen fant at det er 
utfordrende, men mulig å sikre 100 milliarder dollar årlig til 
klimafinansieringsformål gjennom både offentlige, private, 
multilaterale, bilaterale og alternative finansieringskilder. I føl-

ge gruppen må både offentlige og private finansieringskilder 
oppskaleres. Gruppen fremhever stipend og svært gunstige 
lån som avgjørende for å finansiere tilpasning i de mest sår-
bare landene. Det mest avgjørende tiltaket for å sikre nok 
penger til tilpasning er en karbonpris kombinert med strenge 
utslippsreduserende tiltak i industriland. Gruppen anbefaler 
at karbonprisen må ligge på 20 – 25 dollar per tonn CO2 
ekvivalenter. Andre finansieringskilder som gruppen foreslo 
er karbonskatt på internasjonal transport (som fly og laste-
skip), skatt på finanstransaksjoner og omplassering av subsi-
dier til fossil energi.95 
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4.3 Norge i klimaforhandlingene
Norge har inntatt en aktiv rolle i FNs klimaforhand
linger og blir ofte sett på som en pådriver internasjonalt. 
På Bali lanserte Norge det norske skoginitiativet og lovet 
å gi opptil 3 milliarder kroner hvert år til regnskogs
bevaring. Med dette ble Norge et foregangsland innenfor 
REDD+. Med  Stortingsmelding nr. 34, populært kalt 
”klima meldingen” satte Regjeringen seg mål om utslipps
reduksjon med 30 prosent innen 2020 og 100 prosent 
(karbonnøytralitet,) innen 2050. Norge var med dette det 
første landet i verden som gav et tidsbestemt løfte om å 
bli karbonnøytral. Klimaforliket, som ble framforhandlet 
og underskrevet av alle partier bortsett fra Fremskritts
partiet, skjerpet målet om karbonnøytralitet til 2030. 
Forutsetningen er at andre industriland også går med på 
globale forpliktelser om store utslippsreduksjoner.96 En ny 
klimamelding med konkrete tiltak for hvordan Norge skal 
redusere klimagassutslippene innenlands skulle ha blitt 
ferdig i 2010. I inngangen til 2012 er meldingen fortsatt 
ikke ferdigforhandlet. Debatten dreier seg i stor grad 
om hvor mye av utslippene som skal reduseres hjemme, 
og hvor mye Norge kan kompensere for sine nasjonale 
utslipp ved å kjøpe karbonkvoter. 

De siste årene har Norge vært en viktig pådriver inter
nasjonalt når det gjelder klimafinansiering av utslipps

reduksjon og klimatilpasning i utviklingsland. I 2010 
ble Statsminister Jens Stoltenberg utnevnt som leder for 
en høynivågruppe som skulle identifisere ulike finansi
eringskilder for å skaffe til veie pengene som ble lovet 
utviklingslandene i København i 2009 (se 4.2). I 2011 ble 
Statssekretær i Finansdepartementet, Kjetil Lund, ut
nevnt til å være med å lede overgangsrådet for det grønne 
klima fondet som skal romme disse pengene. 

Cancunavtalen fastslår at det skal være en ”balansert 
fordeling” av penger mellom utslippsreduserende tiltak 
og klimatilpasning, og at disse pengene skal komme i 
tillegg til ordinær bistand. Norges aktive rolle i interna
sjonale fora, samsvarer ikke med nasjonale prioriteringer. 
90 prosent av Norges klimafinansiering går til utslipps
reduserende tiltak, mens kun 10 prosent deles ut til tilpas
ningsprosjekter. Slik bidrar Norge til den skeive globale 
fordelingen mellom tiltakene. I 2011 gikk 80 prosent av 
de globale klimafinansieringspengene til utslippsreduse
rende tiltak, mens 20 prosent gikk til klimatilpasning. I 
tillegg er Norge ikke klare på om pengene de gir er nye, 
eller bare resirkulert bistand. Til tross for at Klima forliket 
slår fast at pengene til klimatilpasning skal komme i til
legg til ordinær bistand, står det at de skal gis innenfor 
gjeldende bistandsramme i Stortingsmelding nr. 14  
(2010 – 2011) ”Mot en grønnere utvikling”.97

Miljø-	og	utviklingsminister	Erik	Solheim	under	klimaforhandlingene	i	Durban,	Sør-Afrika,	desember	2011.	
Norge	har	inntatt	en	aktiv	rolle	i	FNs	klimaforhandlinger	og	blir	ofte	sett	på	som	en	pådriver	internasjonalt,	
men	denne	rollen	samsvarer	ikke	med	nasjonale	prioriteringer.	90	prosent	av	Norges	klimafinansiering	går	
til	utslippsreduserende	tiltak,	mens	kun	10	prosent	deles	ut	til	tilpasningsprosjekter.	Norge	er	heller	ikke	
tydelige	på	om	dette	er	nye	penger,	eller	bare	resirkulert	bistand.	
Foto: Ragnhild H. Simenstad, Utenriksdepartementet, Flickr
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Konsekvenser av klimaendringene 
Klimaendringer vil ha stor påvirkning på både jordens 
ferskvann og saltvann. Klimaendringene vil ha fatale 
konsekvenser for jordens ferskvannsressurser, hydro
logiske kretsløp, hav, isbreer og tilknyttede elver. Stigende 
havnivåer og sterkere stormer kan føre til oversvøm
melser og forsalting av matjord og ferskvannsressurser, 
store materielle ødeleggelser og menneskelig lidelse. Økt 
flom og mer tørke kan igjen føre til sykdommer relatert 
til for lite eller forurenset vann, samt en oppblomstring 
av insektsbårne sykdommer som malaria og parasittiske 
sykdommer som sneglefeber. 

Klimaendringene rammer ikke likt overalt. De vil føre 
med seg ulike konsekvenser i ulike regioner. Det er 
landene i sør som er mest eksponert for klimaendringer. 
Mange mennesker i utviklingsland er ekstra sårbare for 
klimaendringer fordi de er fattige og derfor har liten 
motstandsdyktighet og økonomisk evne til å tilpasse 
seg. Sårbarhet for klimaendringer handler ikke bare om 
eksponering for dem, men også om utviklingsnivå og 
fattigdom. Det er et paradoks at det er fattige mennesker i 
utviklingsland som rammes hardest av klimaendringene, 
mens det er oss i de industrialiserte landene som har 
størst historisk ansvar for dem. 

Småskala klimatilpasningstiltak
For å redusere omfanget av konsekvenser av klima
endringene må vi tilpasse oss. Industrialiserte land har 
et moralsk ansvar for å hjelpe mennesker i fattige land å 
tilpasse seg. Det finnes tiltak som virker, men disse må 
finansieres og implementeres. Småskala løsninger for 
vannsikkerhet og for jordbruksvanning tar bedre vare på 
jord og vannressurser enn storskala vanningssystemer. 
Regnvannshøsting og dryppvanning er eksempler på 
hvordan man kan tilpasse regnvannsbasert jordbruk til 

avhengig av brensel for fyring og matlaging er fattige 
mennesker uten kjøpekraft. Derfor er det viktig at det 
også satses på småskala ”offgrid” og ”minigrid” prosjekter 
som sikrer tilgang til energi også for de fattigste. Energi+
programmet må utarbeide klare mål og retningslinjer for 
å sikre dette. Norske myndigheter bør fortsette å lytte til 
og inkludere sivilsamfunnsorganisasjonene i implemente
ring, rådgiving og planleggingsprosessen innenfor bistand 
og initiativer som Energi+.

Karbonprising og subsidiepolitikk 
Det finnes mange småskalaløsninger for å sikre energi 
til verdens fattige. Offgrid eller minigrid solcellepaneler, 
vindturbiner eller små elvekraftverk kan forsyne hele 
landsbyer med fornybar energi. Fornybar energi kan 
bidra til sosial og økonomisk utvikling, mer og sikrere 
tilgang til energi og redusere konsekvensene på miljø og 
helse dersom det implementeres riktig. Det kreves imid
lertid store politiske inngrep som riktig karbonprising og 
subsidiepolitikk for å øke satsingen på fornybar energi 
og for å tiltrekke investeringer i nødvendig teknologi og 
infrastruktur. Derfor bør Norske myndigheter nedskalere 
subsidier til fossil energi og heller bruke dem til å inves
tere i fornybarsektoren. 

Agrodrivstoff og plantasjevirksomhet 
Omfattende produksjon av førstegenerasjons drivstoff og 
plantasjevirksomhet kan medføre stigning i matprisene, 
negative endringer i arealbruk og press på vannressurser 
og biologisk mangfold. Norge må stoppe import og inves
teringer i produksjon av agrodrivstoff, mat, karbonkvoter 
og andre varer fra jord som eies av store oppkjøpere der 
rettighetene til lokalbefolkningen ikke er ivaretatt eller 
der plantasjevirksomhet fører til nedhogging av regnskog. 

mere uforutsigbare regnmønstre. Dette kan kombineres 
med innføring av mer tilpassede matplanter og etablering 
av lokale frøbanker. Mer kostbare, men viktige tiltak er 
forbedring av meteorologiske varslingssystemer, slik at 
bøndene kan vite når de bør så.  

Store dammer 
Store dammer fører med seg enorme sosiale og øko
logiske konsekvenser og er sjelden en god løsning for å 
møte behovet for fornybar energi eller vanning. Bygging 
av store dammer fører til at mennesker blir tvangsflyt
tet eller drevet ut i fattigdom fordi livsgrunnlaget deres 
forsvinner. De sårbare økosystemene nedstrøms både i og 
rundt elveleiet endres, med konsekvenser for jordbruk og 
fiske. Jordbruksarealer som benytter seg av vanningssyste
mer fra store dammer utarmes og forsaltes. Det er viktig 
å sikre at alle dammer bygges i tråd med internasjonale 
regelverk, med minst mulig ødeleggelse av økosystemer 
og slik at de ivaretar berørt befolkning sine menneskeret
tigheter, både i utbyggingsområdet og nedstrøms. Det 
bør alltid utredes andre alternativer før en bygger store 
dammer. Mange store dammer fører også med seg klima
gassutslipp. Det er viktig at utslipp fra store dammer må 
regnes inn i alle lands nasjonale utslippsregnskap. Det er 
nødvendig å etablere et rammeverk for hvordan vi måler 
netto utslipp fra dammer. Dette må inkludere CO2  og 
CH4utslipp fra forråtning, CO2utslipp fra konstruk
sjon og produksjon av materialer og endringer i bruk av 
landarealer og andre endringer som dammene fører med 
seg, som avskoging og omgjøring av våtmark til åkre.

Energi + 
Det er viktig at Energi+ sikrer lokal forankring og at 
småskalatiltak og prosjekter ikke neglisjeres. De fleste 
av de 1,5 milliardene menneskene som mangler tilgang 
på elektrisitet og de 3 milliardene menneskene som er 

FNs klimaforhandlinger 
Det siste året har det vært en positiv utvikling for aner
kjennelsen av vann innenfor FNs klimakonvensjon. 
Norge bør arbeide for å styrke dette fokuset i tilpasnings
arbeidet og i finansieringsmekanismene under klima
konvensjonen, samt i andre relevante internasjonale fora. 
For å sikre at gode vannprosjekter får tilgang på tilstrek
kelig finansiering er det viktig å inkludere eksperter på 
vann i ulike fora og klimafinansieringsmekanismer som 
det grønne klimafondet.

Utslippsreduksjon i Norge og norsk 
klimafinansiering 
Den beste klimatilpasningen er den vi slipper å gjøre. 
Norge spiller en viktig rolle i det internasjonale klima
arbeidet, men følger ikke opp hverken når det gjelder 
utslippsreduksjon i Norge eller finansiering av klima
tilpasning i utviklingsland. Det er nødvendig med store 
ambisjoner for utslippsreduksjoner i Norge, så vel som i 
utlandet. Det er viktig at den kommende klimameldingen 
er mer ambisiøs enn den forrige. Norge har de beste for
utsetningene i verden for å redusere klimagassutslippene 
sine. Målet for innenlands utslippsreduksjon bør opp
skaleres til 40 prosent innen 2020. Vi må hjelpe til med å 
redusere utslippene i andre land, men dette fritar oss ikke 
ansvaret for å redusere utslippene i Norge. Klimatilpas
ning i utviklingsland må sees på som en skadeserstatning 
for våre klimagassutslipp. Behovet for klimatilpasning 
erstatter ikke behovet for utvikling, men øker derimot 
behovet for mer robuste institusjoner, styresett, infra
struktur og kompetanse. Derfor må Norske myndigheter 
sørge for at penger til klimatilpasning kommer i tillegg til 
ordinær bistand.

5	 Oppsummering	og	anbefalinger
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