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Mänskligheten står inför ett århundrade av enorma utmaningar. Peak oil har redan inträffat,
de alternativa oljorna når sannolikt produktionstoppen inom kort, och enligt en växande
skara bedömare, är civilisationen mycket nära den resursvägg som också brukar kallas
peak everything. Vi har haft ca 40 år att förbereda oss – en tid som till största del använts
till ökad resurs och energiförbrukning, och till ökad degradering av ekosystem. En minst
sagt osmart taktik, som bäddar för dåliga utgångslägen när systemen möter resursväggen.
Detta nummer av markkontakt handlar dock inte om resursväggen och relaterade
samhällskriser, utan i stället om de klimatförändringar, som ytterligare kan komma att
försämra förmågan att parera mötet med resursväggen.
Många har ännu inte tagit signalerna på allvar. I klimatdebatten ställs exempelvis ofta de
”klimatskeptiska” ståndpunkterna emot IPCC:s rapportering. Och i det fallet blir den
logiska slutsatsen att ”sanningen ligger väl någonstans mitt emellan?”. Förhoppningsvis.
För att behålla objektiviteten bör man dock också syna de så kallade ”alarmisterna”, som
lite i skymundan spår ännu dystrare tider än IPCC. Men, vad denna grupp har att säga i
fråga om klimatkatastrofer vågar vi knappast ens lyssna på.
Nej, varningarna om klimatförändringar kan knappast viftas bort, hur man än vrider och
vänder på dem. För liksom att sannolikheten är stor att sommaren går mot höst (även i år),
är sannolikheten stor att klimatet blir betydligt obehagligare på många platser redan inom
några decennier.
Men när demokratiska länder inte förmår agera kraftfullt; när ingen betydande stat tar
första steget  Vad gör man då? Knappast väntar man att staten till slut ska bestämma vad
som är olagligt. Nej, troligen är det mycket vettigare att snarast skaka av sig den
psykologiska kortslutning som ”klimathotet” skapar, och därefter se till att åtminstone själv
börja klara sig på betydligt mindre resurser, utan både olja och andra fossila kolväten.
För allvarligt talat, den framtiden har Planeten redan bestämt för oss
 trots att de flesta röstar nej.
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Klimatförändringen påverkar
förutsättningarna för människa, växter
och djur
Laila Lindgren

I Naturvårdsverkets scenario för klimatförändringar pekar det hela mot att
Sveriges årsmedeltemperatur kommer att öka med 35 grader fram till
2080talet jämfört med perioden 19611990. Ökningen är större under
vintern än på sommaren. Vad kommer då detta att innebära?
Själviskt skulle man kunna tänka att det nog skulle kännas bra om
temperaturen skulle öka någon grad, så vi kan hamna i en annan växtzon.
Växtperiodens längd beräknas öka med mellan 13 månader, längst i de
sydligaste delarna av Sverige (Naturvårdsverket). Vinrankor och
persikoträd skulle kanske bli vanligare i våra trädgårdar även längre norrut.
Flyttfåglarna skulle komma tillbaka tidigare. Men en temperaturökning
med bara någon grad skulle kunna ge förödande konsekvenser.
För södra Sverige skulle detta kunna leda till vattenbrist och torka, men
även fler skyfall med ökad intensitet. Nederbörden kommer att öka i hela
landet, liksom antalet tillfällen med intensiv nederbörd. Största ökningen
kommer att ske i norra och västra Sverige. I fjälltrakterna kan nederbörden
komma att öka med upp till 25%, inom områden som redan idag är
nederbördsrika.
Den ökade nederbörden och därtill mer intensiva regnfall ökar risken för
översvämningar, vilka kan komma att bli allt mer vanliga längs kuster,
sjöar och vattendrag. Den ökade nederbörden ökar risken för erosion och
tillförseln av t.ex. humus till sjöar och vattendrag ökar. En ökad mängd av
humus i vattnen bidrar till att t.ex. växtplanktonsamhällen förändras, vilket
på sikt kan påverka fiskbeståndet. I bedömningsgrunderna för
växtplankton (Willén, 2005) beskrivs förekomsten av den besvärsbildande
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planktonarten gubbslem (Gonyostomum semen) främst vara lokaliserad till
södra Sverige, med nordgräns omkring Limes Norrlandicus. Vid
utvärdering av växtplanktonresultat för miljöövervakningssjöarna i
Västerbotten 2012 (opubl. rapport, Länsstyrelsen) visar det sig att detta
plankton förekommer i 7 av 17 sjöar. I fyra av sjöarna är mängden över det
satta gränsvärdet på 5% av den totala biomassan.
Stormarna förväntas bli fler och kraftigare. Detta, tillsammans med en
ökad havsnivå, ökar risken för översvämningar längs kusterna.
Översvämningar som kan påverka bebyggelse, vägar, järnvägar och VA
system. Dricksvattenförsörjningen kan slås ut genom förorening av
vattentäkter eller genom ledningsbrott.
Ett varmare klimat ökar risken för fler skadeorganismer och smittbärare,
det som kylan hittills har förskonat oss från. Växt och djurlivet kan
berikas med nya arter, men de nordliga arterna trängs samtidigt undan.
Naturvårdsverket har bedömt att svenska fjällens samt Östersjöns växt och
djurliv är särskilt känsliga för effekterna av en klimatförändring.
Naturmiljön ställs inför nya förutsättningar.
Redan idag finns globala rapporter om effekter till följd av
klimatförändringen. Nedan nämns några;
• Antalet stormar där människor dödats har ökat. Värmeenergin i
atmosfären kan komma att öka intensiteten i stormarna med 211%
fram till år 2100 (Nature Geoscience).
• Ökat antal insektsangrepp. T.ex. ökar myggburna sjukdomar som
gula febern och denguefeber som följer med den asiatiska
tigermyggan (Aedes albopictus) (PLOS ONE). Risk att t.ex. malaria
kan spridas till nya områden (WWF). Fästingarnas förekomst
kommer att öka i Norden. År 2100 beräknar SMHI att fästingarna
kommer att vara spridda i större delen av Sverige, Norge och Finland,
med undantag från fjällen. Borreliainfektioner kan komma att bli
vanligare (pressmeddelande Uppsala Universitet).
• Sandstormar kan föra med sig vattenburna organismer som bidrar till
6
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uppkomsten av kolera och gastroenterit. Större och fler öknar bidrar
till att större mängder järnrikt damm sprids till haven. Järnet fungerar
som bränsle för tillväxten av havsbakterien Vibrio, vilken är föda för
t.ex. ostron. Genom detta kan t.ex. kolera överföras till människan
(NOAA).
• Förändrad växtsäsong leder till att växterna producerar pollen vid
andra tillfällen än vad som är vanligt, vilket kan leda till problem för
allergiker. Problemen kommer vid andra tider på året än när de kan
förväntas (USDA).
• Ökat markozon pga varm, stagnant luft. Bildar en komponent i
smog. (EPA).
• Ökad global medeltemperatur sedan 1850. Nio av de högsta
temperaturerna uppmättes under 20012010. Den största ökningen
mellan två 10årsperioder inträffade mellan 19912000 och 2001
2010 (WMO).
• Oftare förekomst av extrema väder – torka, skogsbränder, snöstormar
och ökad regnmängd. Ökad temperatur i Arktis orsakar att värmen
stiger och bryter vindströmmarna som cirkulerar där. Till följd av
detta förs kalla polarvindar med och orsakar torrare vintrar.
• Glaciärsmältning. Risk för förlorade ekosystem, översvämningar och
brist på vatten. Miljontals människor i lågländer är i fara (IPCC).
Svårare med överlevnaden för t.ex. isbjörnar och sälar när Arktis
smälter.
• Varmare hav. Minskande bestånd av nordatlantisk lax när
havstempteraturen steg till 6ºC över det normala (1997). I ett varmare
vatten behöver fisken mer mat för att överleva. (WWF).
• Missväxt. T.ex. har en koppling mellan ökad temperatur och
spridning av den dödliga kaffesvampen kunnat ses. Denna orsakar
problem vid odling av kaffebönan Arabica. Likaså påverkas
kakaobönsodlingarna negativt av den ökade temperaturen.
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Då ovanstående bara är ett urval av det som händer vid en
klimatförändring, både det som redan kan ses men även det som kan
misstänkas komma att inträffa rekommenderas en egen fördjupad studie i
länkarna nedan. Där finns mycket information att hämta.
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Inlandsis och glaciärer: kort om läget i
Alperna och Himalaya
Erland Sköllerhorn

Glaciärerna i Alperna har smält mycket...
Alperna är Europas mäktigaste bergssystem och består av ett brett bälte av
bergskedjor som sträcker sig i en 1 200 km lång båge från trakten av Nice
och Genua vid Medelhavet norrut till Genèvesjön i Schweiz samt därefter i
nordöst–östlig riktning till trakten av Wien. En längre artikel om Alpernas
glaciärer och klimat finns i Markkontakt nr 4/2010. Den franska TV
kanalen T1 redovisade i en kort artikel 20111207 att 26 procent av ytan
på glaciärerna i Alperna har smält bort under de senaste 40 åren. Man
hänvisade till en studie av franska forskare, som presenterat sina resultat på
det årliga mötet hos AGU, l'American Geophysical Union på franska, i San
Francisco.

...men glaciärerna i Himalaya har inte sagt sitt sista ord
Det franska forskningsinstitutet le Laboratoire de glaciologie et de
géophysique de l'environnement de Grenoble du CNRS (LGGE) redovisar
i en artikel daterad 20130326 på sin hemsida nya intressanta
forskningsresultat. En forskargrupp från Frankrike och Indien har
kombinerat satellitmätningar med mätningar på marken mellan 1988 och
2010 av ismassan i ett glaciärområde i regionen Lahaul Spiti. Denna region
ligger i mitten av Himalaya i norra delen av Indien. Hela ismassan i denna
region ökade svagt mellan 1988 och 1999, innan den började minska.
Förlusten av total ismassa mellan 1988 och 2010 var dock bara ca en
sjättedel av förlusten av is som uppmättes från dalglaciärer (glaciärer som
flyter fram längs en dalgång) och nischglaciärer (glaciärer som ligger i en
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gryta eller skål). Resultatet väcker frågor om dagens beräkningar av
framtida förluster av ismassa och av förlusten av ismassa under de senaste
decennierna i Himalaya.

Alperna vid Jungfrau, Schweiz (bildkälla: wikipedia/GPL)
Källor:
http://lci.tf1.fr/science/lesglaciersdesalpesfrancaisesontreculede26
en40ansetude6863476.html?xtmc=glacierdesalpes&xtcr=2
http://www.osug.fr/alaune/lesglaciershimalayensnontpasditleur
derniermot.html?lang=fr
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Inlandsisar och glaciärer: norska
glaciärer fortsätter att smälta snabbt
Text och foto: Erland Sköllerhorn

I slutet november fanns på hemsidan ”Nyheter fra yr.no” en artikel om
läget för glaciärerna i Norge. De nyaste mätningarna visar att för 26 av 33
glaciärer smälter isfronten bakåt. År 2013 var bortsmältningen lite mindre
än genomsnittet under perioden 2003 2012, men fortsätter alltså. Läget för
isfronten var oförändrat för fyra glaciärer, medan tre glaciärer hade en
isfront som rört sig något framåt. Senioringeniør Hallgeir Elvehøy på
NVE, Norges vassdrags og energidirektorat, är inte förvånad över dessa
resultat. Han sade att trenden sedan millenniumskiftet är att glaciärer, som
under 1990talet växte framåt, numera har slutat med det och istället
efterhand blivit mindre än de var före denna framstöt.
De 26 glaciärerna som smälter har i genomsnitt tappat 192 meter från sitt
dåvarande isfrontläge under den senaste tioårsperioden. Det senaste året
har störst tillbakagång skett hos Austre Okstindbreen i Hemnes kommun,
där isfronten smälte 40 meter bakåt. (Denna glaciär ligger alltså söder om
Blå vägen nära Okstinden.) Därefter följde Rundvassbreen i Sørfolds
kommun norr om Fauske med en tillbakagång på 37 meter och Stigaholten
i Luster (i länet Sogn og Fjordane) med 36 meter.
Enligt Wikipedia utgör Jotunheimen i länen Oppland och Sogn og
Fjordane ett ca 3 500 kvadratkilometer stort högfjällsområde med norra
Europas högsta berg, Galdhøpiggen. Här finns också Jostedalsbreen som är
Norges och Europas största fastlandsglaciär.
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Engabreen vid Svartisen, pågående isavsmältning
(foto mot öster, juli 2012)
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Engabreen vid Svartisen  frilagd mark efter bortsmält glaciäris
(foto mot väster juli 2012)
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Engabreen vid Svartisen, nuvarande isfront, foto mot öster (juli 2012)
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Senioringeniør Elvehøy säger att variationen bland glaciärerna vid
Jutunheimen är stor när det gäller hur långt isfronten smält bort de senaste
tio åren, från 400–800 meter på västsidan av Jostedalsbreen till 60–100
meter inne i Jotunheimen. Elvehøy tror inte att avsmältningen av
glaciärerna i Norge kommer att sluta. De flesta är idag mindre än de varit
på flera hundra år, alltså efter den s.k. Lilla istiden. Bara glaciären
Nigardsbreen på östra sidan av Jostedalsbreen är fortfarande större än på
1980talet. Det tar dock lång tid för is att smälta bort, så inom 1020 år
bedöms bara de allra minsta glaciärerna ha försvunnit i högfjällsområdet i
Sogn og Fjordane. Bortsmältning av glaciäris innebär fler ras och skred när
tjälen i marken försvinner. Elvehøy anser dock att störst påverkan blir den
visuella, när isen försvinner från fjällandskapen.
Man redovisar att Engabreen, en lättillgänglig utlöpare på västra sidan av
Svartisen, smälte av 20 meter under 2013 och har smält av 318 meter sedan
1999 då den senaste isframstöten stannade upp.

Källor och vidareläsning:
http://www.yr.no/nyheter/1.11386665
http://www.yr.no/nyheter/1.11386665

Inlandsisar och glaciärer: Grönlandsisen
fortsätter att smälta snabbt
Erland Sköllerhorn

NRK, Norges motsvarighet till SVT, hänvisar till en ny statusrapport om
Grönlandsisen från Polar Portal som visar att den fortsätter att smälta
snabbt. Man redovisar att under sommarsäsongen 2013 har det smält bort
 16 

Tidskriften Markkontakt nr 1 2014

is som motsvarar 430 miljarder ton vatten. Det betyder att årets förlust av is
är den fjärde största under de senaste 14 åren. Rekordet sattes 2012 då is
motsvarande ca 570 miljarder ton vatten försvann. Årets förlust på 430
miljarder ton motsvarar nära åtta gånger så mycket vatten som finns i
Norges största sjö Mjösa, som innehåller 56,24 kubikkilometer. Av
mängden på 430 miljarder ton, försvann hela 12 miljarder ton under en
sommardag, den 25 juli.
Polar Portal är ett samarbete mellan Danmarks meteorologiske Institutt,
Danmarks nasjonale romforskingsinstitutt och De Nationale Geologiske
Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus). Statusen för
Grönlandsisen tas fram varje år när sommarens avsmältning är avslutad i
september.
Direktören för Bjerknessenteret, Eystein Jansen, säger till NRK att läget är
allvarligt även om man inte har en så lång mätserie och det är stora
variationer mellan olika år beroende på vädret. Han betonar att
mätningarna för 2013 passar in i den långsiktiga trenden för Grönland och
Arktis och att förändringarna kan accelerera i framtiden.
NRK redovisar att inlandsisen på Grönland tappar massa på tre sätt: genom
smältning av snö och is på överytan av ismassan, genom att is smälter vid
kontakt med varmare havsvatten och genom att isblock från glaciärer
kalvar ut i havet. Tillförsel av ismassa kommer från snöfall, men
massbalansen är alltså negativ numera. Satellitövervakningen visar att
under den senaste tioårsperioden har den årliga massförlusten i genomsnitt
varit ca 200 miljarder ton. Enligt beräkningar motsvarar denna mängd en
höjning av den globala havsytan med 0,56 millimeter per år, eller med
andra ord 5,6 millimeter de senaste 10 åren. Eystein Jansen säger att
havsytans höjning märks mest för dem som lever på andra sidan jordklotet.
Orsaken är att när mängden is på Grönland minskar, minskar också
gravitationen, isens belastning på landytan. Det innebär att havsytan
pressas i mindre grad mot Grönland, som t.o.m. kan få sänkt havsytan
medan havsytan stiger i tropikerna och på södra halvklotet.
Enligt statusrapporten för 2013 kan en faktor som bidragit till årets förlust
 17 
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av is vara s.k. albedofeedback. Den ger ett mått på hur mycket solljus som
reflekteras tillbaka från ett visst område. Vita områden och snötäcken
reflekterar mer solljus och tar därmed upp mindre värme än mörka
områden som t.ex. vattenytor. Stora delar av Grönland hade 2013 mindre
ackumulerad nysnö än tidigare somrar. När snösmältningen började kom
därför gammal, mörkare snö fortare fram, vilket betydde att smältningen
snabbt ökade. Eystein Jansen betonar uppvärmningen i nordliga områden
som Grönland går snabbare än på jordklotet som helhet. Han tror inte
heller att förlusten av is på Grönland kommer att upphöra även om
utsläppen av växthusgaser minskar.

Källa, där man också kan läs mer:
http://www.nrk.no/viten/istapetfragronlandsisenheldfram1.11377954

Uppvärmningen av Arktis i Kanada den
största på 44 000 år
Erland Sköllerhorn

På väderlekssidan yr.no, som är ett samarbete mellan norsk TV, NRK, och
Meteorologisk institutt, redovisas i en artikel att isavsmältningen på Baffin
Island i Kanada frilagt växter som varit täckta av inlandsis under många
tusen år. Man hänvisar till forskare som anser att detta beror på dagens
globala uppvärmning och inte kan förklaras som naturlig klminatvariation.
Åldersdatering av mossa tyder på att östliga delen av arktiska Kanada inte
varit varmare någon gång de senaste 5 000 åren och i vissa områden inte
varmare de senaste 44 000 åren. Man skriver att lufttemperaturen över
Arktis stigit de senaste tioårsperioden, vilket lett till minskad havsis,
minskade glaciärer och snötäcke.
 18 

Tidskriften Markkontakt nr 1 2014

Forskarna har samlat in prover av björnmossa som smält fram på 110 olika
ställen på Baffin Island, på olika höjder över havet. Kol 14dateringar av
145 prover tyder på att de flesta av dessa mossor var utsatta för väder och
vind senast för 5 000 år sedan, innan Arktis gick in i en köldperiod som
innebär att glaciärerna bredde ut sig. Det fanns dock vissa välbevarande
björnmossor som verkade ha varit snötäckta mellan 24 000 år och 44 000
år fram till idag, vilket är en unik observation. Detta visar att dagens
sommartemperaturer i Arktis ligger klart utanför den naturliga variationen.
Dagens temperatur närmar sig det varmaste klimat vi haft sedan den
senaste istiden, som tog slut för ca 10 000 år sedan.
En glaciärexpert, professor Atle Nesje på Institutt for geovitskap vid
universitetet i Bergen och Uni Klima vid Bjerknessenteret for
klimaforskning, säger att dessa resultat stämmer med vad man sett vid vissa
glaciärer i Norge. Han säger att det finns tre naturliga cykler som påverkar
klimatet: en variation under 100 000 år är att jordens bana runt solen
ändrar sig från cirkelformig till mer oval, en variation under ca 41 000 år
gäller vinkeln hos jordaxelns lutning och en variation under ca 21 000
23 000 år gäller i vilken riktning jordaxeln pekar mot solen. I mindre grad
påverkas jordens klimat också av aktiviteten hos solen och vulkanisk
aktivitet på jordklotet.
Professor Nesje är bekymrad över att nuvarande temperaturökning inte
bara kan skyllas på naturlig variation utan också beror på utsläpp skapade
av människan. Han konstaterar att temperaturen i Arktis stiger snabbare än
i andra områden. Han bedömer att både havsis och landis i Arktis kommer
att minska under kommande tioårsperiod.
Källa, där man också kan läs mer:
http://www.yr.no/nyheter/1.11488596
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