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Hvað er aðlögun



Loftslagsaðgerðir
•Mótvægisaðgerðir

•Aðlögunaraðgerðir
• LOFTSLAGSÞOL



Aðlögun að loftslagsbreytingum

Aðlögun að áhrifum loftslagsbreytinga:

Sú vinna að undirbúa samfélög, fólk, kerfi og náttúru undir áhrif 
loftslagsbreytinga með það að leiðarljósi að lágmarka tjón vegna 
afleiðinga þeirra.

Aðlögun að loftslagsbreytingum þýðir að grípa til aðgerða til að 
undirbúa sig fyrir og aðlagast bæði núverandi áhrifum 
loftslagsbreytinga og þeim sem spáð er fyrir um í framtíðinni.

Aðlögun felur í sér stefnumótun og aðgerðir sem auka hæfi 
samfélaga til að takast á við bæði neikvæð og jákvæð áhrif 
loftslagsbreytinga.



Aðlögun að loftslagabreytingum

• Fyrirbyggjandi

• Sjálfvirk

• Skipulögð

• Viðbragðs

• Opinber

• Í einkageira

• Gráar lausnir

• Grænar lausnir

• Mildar lausnir



Helstu þættir aðgerða 
með tillit til útfærslu

• 1) hannaðir og efnislega 
áþreifanlegir, 

• 2) félagslegir og 

• 3) stjórnkerfislegir 

Ljósmynd: Hjalti Steinþórsson
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Aðlögun á Íslandi

• Hvítbók 
• Hvítbók um aðlögun að loftslagsbreytingum Drög að stefnu

• Stefna 
• Í ljósi Loftslagsvár

• Skrifstofa Loftslagsþjónustu og Aðlögunar

• Næst á dagskrá
• Aðgerðaráætlun



Hagsmunir



Ásættanleg 
áhætta

Kostnaður 
við aðlögun



Loftslagsþjónusta



Loftslagsþjónusta (e. climate service)

• Miðlun upplýsinga um 
loftslagsbreytingar og áhrif 
þeirra til þeirra sem þess 
óska.

• Athuganir eða greiningar á 
áhrifum loftslagsbreytinga. 



• Loftslagsbreytingar auka sumar tegundir
náttúruvár

• Hægt er að draga mjög úr tjóni með
skipulegri áhættustýringu.

• Áhættustýring er ein aðferð til aðlögunar
að loftslagsbreytingum.

Áhættustýring



Áhættustýring

Eignir:
• Þéttni byggðar
• Landbúnaðar –land
• Þéttbýlis net
• Innviðir
• Fyrirtæki
• Osfrv.

Hættugreining og 
kortlagning

Útsetning og 
varnarleysi

Mat á hugsanlegu 
tapi

Ákvarðanir

Mikil úrkoma og 
kortlagning flóða

Þörf fyrir sögulegum og 
raun gögnum um 

náttúruvá.
Veðurfarlegs, vatnsrofs 

og loftslags spár.

Þörf fyrir söguleg gögn 
um tap og skemmdir, 

þróunar og 
verkfræðilegar 

upplýsingar

Fjöldi fólks í hættu
Fjármagn í hættu

Eyðilegging bygginga 
og innviða

Minnkun uppskeru
Truflun í rekstri

Osfrv.

Stefna og skipulag
Áhættumat og 

fjármagn
Áhættustjórnun geira









Markmið



• úttekt á aðlögunarþörf

• vera formlegur vettvangur viðurkenndra 
sviðsmynda um áhrif loftslagsbreytinga á loftslag, 
vatna - og jöklafar og hafið umhverfis Ísland.

• samantekt á gögnum og upplýsingum sem 
tengjast þessu frá öðrum fagstofnunum.



„It always seems
impossible until it‘s

done“

Nelson Mendala


