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Detta är en inofficiell 
översättning till  svenska 
utförd av EvaMarie 
Törnström, SMHI 
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107 författare 
40% av 

huvudförfattarna 
är kvinnor 

52 länder 

53% av författarna 
kommer från 

utvecklingsländer 

Bygger på 7 000 
vetenskapliga 
publikationer 

28 275 
gransknings-
kommentarer 
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REPORT COVER IMAGE: 
Agricultural landscape between Ankara and Hattusha, Anatolia, Turkey (40°00' N – 33°35’ E) 
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En specialrapport från IPCC om 
klimatförändringar, 
ökenspridning, markförstöring, 
hållbar markanvändning, 
livsmedelsförsörjning samt 
flöden av växthusgaser i 
terrestra ekosystem  
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Människan 
använder marken i 
ökande omfattning 

Marken är en del 
av lösningen 

Men marken kan 
inte göra allt 

Marken är där vi bor 



Marken är en kritisk resurs –  
vi är beroende av den för föda, vatten, 
hälsa och välmående – men den är  
under ökande mänskligt tryck. 
Klimatförändringen förstärker detta tryck. 

“ 
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Klimatförändringen förvärrar en 
redan utmanande situation 
och underminerar 
livsmedelsförsörjningen 
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Lantbruk, livsmedels-
produktion och 
avskogning är viktiga 
drivkrafter för 
klimatförändringen 
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Samordnade åtgärder för att hantera 
klimatförändringen kan samtidigt 

förbättra mark,  

livsmedelsförsörjning och 

näringstillgång samt bidra till 

minskad hunger 

“ 
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Sättet vi producerar vår 
mat på spelar roll; kostval 
kan bidra till att minska 
utsläppen och trycket på 
marken 
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Det finns saker vi kan göra 
för att både motverka 
markförstöring och 
förhindra eller anpassa till 
ytterligare klimatförändring 
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Den mark som vi redan använder 

skulle kunna föda världen i ett 

klimat i förändring och samtidigt 

förse oss med biomassa till 

förnybar energi, men det kräver 
snabbt agerande och långtgående 
insatser på flera områden 

“ 
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Bättre 
markförvaltning 
bidrar även till 
bevarandet av  
biologisk 
mångfald 
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Att ta sig an denna 
utmaning förutsätter 
samordnat agerande 
och åtgärder 
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Bättre markförvaltning kan 

utgöra en viktig del av att 
hantera klimatförändringen,  
men är inte hela lösningen 
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Människan 
använder marken i 
ökande omfattning 

Marken är en del 
av lösningen 

Men marken kan 
inte göra allt 

Marken är där vi bor 



MER INFORMATION: 

 

Website: http://ipcc.ch 

IPCC Secretariat: ipcc-sec@wmo.int 

IPCC Press Office: ipcc-media@wmo.int 
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