
Klimat och
ekosystem i förändring

Jakob Lundberg, fil. dr.
Albaeco & 

Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet



Anthropocene
- en mänskligt dominerad värld
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Direct Observations of Recent Climate Change
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Några effekter av en klimatförändring 

Initialt kan 1-3 graders fortsatt lokal temperaturhöjning, både 
gynnas och missgynnas jordbruket beroende på region. De 
negativa konsekvenserna uppstår först i en del tropiska 
områden. Fortsatt temperaturhöjning leder till negativa 
konsekvenser även i en del andra regioner

Ev. fördelar (Sverige)

•Mer vattenkraft
•Större skördar 
•Bättre fiske i haven
•Minskad energiförbrukning

Källa: IPCC 2007



Några effekter av en klimatförändring 
Största hoten:

•Klimat förändringen slår ojämnt- de fattigaste drabbas hårdast 
(sub Sahara). 1 miljard människor hotas av svält
•Afrika och Australien drabbas av torka
•Hälften av Afrikas regnberoende jordbruk kan komma att slås ut 
•Vattenbrist hotar 75-250 miljoner människor i Afrika 2020
•Skördarna i centrala och södra Asien kan minska med 30%
•Upp till 30% av alla växt och djurarter hotar att dö ut
•Glaciärer och smältvatten minskar och länder beroende av 
smältvatten drabbas.
• Låglänta länder som Bangladesh hotas av översvämning

Källa: IPCC 2007



• Global kartläggning av tills ärldens 
ekosystem och deras betydelse för samhälle 
och ekonomi

• Över 1300 ledande forskare och andra 
experter från 95 länder

• Beställd av FN:s generalsekreterare år 2000

• Resultat publicerades under 2005 - 2006

Mer information:

tåndet i v

www.MAweb.org

http://www.maweb.org/en/index.aspx


Naturens ”gratistjänster” i fokus
Till exempel:

• havets förmåga att producera fisk
• luft- och vattenrening
• pollinering av grödor
• naturlig skadedjursbekämpning
• generering av fertila jordar
• förmåga att lindra effekten av 

naturkatastrofer

Resultat: 60 % av de undersökta 
tjänsterna håller på att förstöras eller 
utnyttjas på ett ohållbart sätt

http://www.maweb.org/en/index.aspx


Ekosystemtjänster (exempel)

Tjänster:

Pollinering Luft och vattenrening Nedbrytning

Vattencykeln Erosionsskydd

www.albaeco.com

Varor: 
Mat, mediciner, natur fibrer, timmer, fire-
wood, natural oils



Markanvändningsförändring

Uppodlade system år 2000 täcker 25% av jodens terrestra yta
(Definierat som områden där minst 30% av landskapet är odling, skiftesbruk, inhägnad boskapsproduktion 

eller vattenbruk, sötvatten)

Mer land har omvandlats till jordbruksmark under de senaste 30 åren 
än under de än vad som skedde under 150 år mellan 1700 och 1850.



Välfärd och ekonomi
Snabb ökning i efterfrågan 
av vissa ekosysstemtjänster
sedan 1960: 
• Världens befolkning har mer 

än dubblerats från 3 till över 6 
miljarder

• Den globala ekonomin har 
mer än 6 dubblats

• Matproduktionen har ökat med 
2 ½ gånger 

• Dubblerat vattenuttag
• Timmerproduktion mer än 

dubblerats
• Vattenkraft dubblerats

Dessa vinster har uppnåtts med 
ökade kostnader som kan komma 
att hota tjänster för framtida 
generationer



Hoten mot ekosystemtjänsterna:

• Vattenbrist
• Klimatförändring
• Övergödning
• Förlust av biologisk mångfald

http://www.maweb.org/en/index.aspx


Betydande och irreversibla förluster i 
biologisk mångfald

• Utbredningen av arter över 
planeten blir alltmer homogen

• Människan har gjort att 
artutrotningen idag är mellan 
500 och 1000 gånger snabbare 
än det naturliga.

• 10–30% av antalet arter 
däggdjur, fåglar och amfibier är 
idag utrotningshotade



Några ytterliggare effekter av en 
klimatförändring 

•Fortsatta klimateffekter, i kombination med andra miljöeffekter 
och överutnyttjande av naturresurserna tär på världens 
ekosystem

•Kolinbindningen i terrestra ekosystem blir mindre effektiv, och 
dessa system kan på sikt även förvandlas till en koldioxidkälla

•Vid en fortsatt global uppvärmning med mer än ett par grader 
ökar risken för att 20-30% av jordens växt- och djurarter kommer 
att dö ut. Med stora förändringar i ekosystemens funktion, 
negativa effekter på biodiversitet och ekosystemstjänster

Källa: IPCC 2007



”Over 90% of all flowering plants 
and over three-quarters of the 

staple crop plants that 
feed humankind rely on 

animal pollinators”

(Buchmann and Nabhan, 1996)



Image

Äppelodling i södra Kina. Penslas för hand för att pollinerande bin försvunnit



Från mångfald till monokultur

• De senaste 10 000 åren har människan använt 
>7000 växtarter

• Idag utgör fyra arter: ris, majs, vete och potatis för 
50% av den mäskliga energikonsumtionen, 12 
grödor står för 80% av den globala mat energin

• Detta innebär stora mängder färskvatten, 
konstgödsel och bekämpningsmedel

• Upp till 70% av världens färskvatten används av 
jordbrukssektorn



Genom styrning och kontroll

• Vill undvika naturens oförutsägbarhet och 
föränderlighet

• Satsar på en gröda, besprutar, bevattnar, 
konstgödslar, bygger dammar för att undvika 
översvämningar, samt konstruerar större och 
effektivare fiskebåtar

• På kort sikt fås större och jämnare skördar och 
fångster. Ekonomisk tillväxt på bekostnad av miljö
och natur



Från mångfald till monokultur
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Miljöbelastning/artförlust

Ekologiska tröskeleffekter 

www.albaeco.com



MA resultat: En ökad sannolikhet för icke linijära
förändringar

Exempel på tröskeleffekt: Kollapsen av torskbeståndet i Atlanten utanför 
Newfoundland Canada, 1992  



Ekosystem och fattigdomsbekämpning

Torra områden särskilt sårbara:
– Täcker 41% av jordens landyta och mer än 2 miljarder 

människor bor här, till 90% i utvecklingsländer



Några slutsatser och rekommendationer:

• Det går att vända den pågående utarmningen av 
ekosystemen och samtidigt tillgodose den ökade efterfrågan 
på mat, vatten, trä m m. 

• Detta kräver betydande politiska och institutionella 
reformer, men dessa lyser med sin frånvaro idag.

• Öka samarbetet mellan olika brukar-/nyttjandegrupper samt 
vår kunskap om värdet av ekosystemtjänster

• Ta bort subventioner som leder till överexploatering och 
omfattande monokulturer. Omdirigera till att stimulera 
positivt förvaltade områden. Dvs. de som tillhandahåller 
höga skördar samt positiva synergieffekter för andra 
ekosystemtjänster

http://www.maweb.org/en/index.aspx


Huvudbudskap från MA:
• De senaste 50 åren har människan 

förändrat jordens ekosystem i grunden 
svårt nå FN:s Millennniemål

• Produktionen av grödor, boskap, trä har 
ökat ökat välstånd för många

• Men till priset av att andra 
ekosystemtjänster minskat

• Dessutom har ekosystemens ”hälsa”
urholkats hot mot långsiktiga 
kapaciteten att generera 
ekosystemtjänster

• Att värna om fungerande ekosystem och 
nyttja dess resurser varsamt är ofta en 
ekonomiskt lönsam affär

http://www.maweb.org/en/index.aspx


www.albaeco.com
www.MAweb.org

http://www.albaeco.com/
http://www.maweb.org/
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