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Regnförsörjt jordbruk hans viktigaste inkomstkälla. 

Variabilitet I nederbörden innebär kraftigt minskade skördar vart

annant år, och total skördeförlust vart fjärde år.



Enfors & Gordon 2007

Antalet långa torrperioder har ökat kraftigt



En tendens för hela Afrikas torrområden

Enfors et al. manuscript



Vad händer hos Iddi vid återkommande
torrperioder?

Exempel åren 2005-2006:
Pris på majs steg med över 300%, pris på boskap sjönk till 10% 

jämfört med året innan



Återkommande torrperioder
resulterar i en fatigdomsfälla

Enfors 2013



Förbättrade jord- och vattenförvaltning; småskaliga
vattenuppsamlingstekniker, förändrad plöjning etc. 



Enfors 2013

Bryta fattigdomsfällan genom strategiska investeringar



Två lärdomar

a) Vatten en nyckelfaktor. Men enbart vatten
räcker inte!

b) Viktigt förstå de lokala förutsättningarna, men 
investeringar måste koordineras på olika skalor



 
Rockström et al. 2007

Världens torrområden sammanfaller med undernäring 



Rainfall management should be part of the SDG’s
“Without connecting water, food, growth and poverty, the SDG 

framework will not deliver on its promise to Africa”

11Rockström and Falkenmark, Nature, 19 March 2015
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Supplementary Materials – Figures 

 

 
 

Figure S1. Extent of Global Agricultural Lands.  This map illustrates the global extent of 

croplands (green) and pastures (brown), as estimated from satellite- and census-based data by 

Ramankutty et al.1. According to U.N. FAO statistics, croplands currently extend over 1.53 billion 
hectares (~12% of the Earth’s land surface, not counting Greenland and Antarctica), while 

pastures cover another 3.38 billion hectares (~26% of global land). Altogether, agriculture 

occupies ~38% of the Earth’s terrestrial surface, emerging as the largest use, by far, of land on 
the planet1,2. 
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Jordbruk täcker idag 40% av markytan och 
står för 70% av vattenuttag

Foley et al. 2011

Gordon et al. 2008

Land use Direct water use Nutrients

Gordon et al. 2008



Steffen et al. 2015

Gradvisa sociala och biofysiska förändringar

• Nya och förändrade störningar

• Hur kan vi säkerställa resiliensen (capacity to cope, 

adapt and transform)?





Subscribe to our newsletter
www.stockholmresilience.su.se /subscribe 

Thank you!


