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Dokumentationen forstærkes: Arktis ændrer sig markant og
hurtigere
Havisen, indlandsisen, snedækket og de arktiske gletchere har ændret sig markant i
det seneste ti‐år. Ændringerne foregår med en sådan fart og er så markante, at en
ny forskningsrapport fastslår, at der er tale om helt åbenlyse afvigelser fra den
hidtidige udvikling.
Arktis er blevet opvarmet mere end dobbelt så meget som resten af kloden siden 1980. Luft
temperaturen i den seneste femårs‐periode fra 2005 er den højeste siden temperaturmålinger
begyndte i 1880. Temperaturen om sommeren i Arktis har været højere i de seneste par årtier end på
noget tidspunkt i de seneste 2000 år.
Disse markante temperatur‐rekorder er imidlertid ikke den eneste forklaring på, hvorfor sne og is i
Arktis smelter hurtigere end nogen eksperter havde forudset: der er nu vidnesbyrd om at sne og hav‐is
påvirker klimasystemet og at det er med til at forstærke opvarmningen.
Dette er et af de centrale budskaber i den såkaldte “SWIPA‐assesment”, en ny rapport fra Arktisk Råds
miljøovervågnings og miljøvurderingsprogram ‐ Arctic Monitoring and Assessment Programme, AMAP.
Flere hundrede forskere har gennemgået den eksisterende videnskabelige litteratur om Arktis, og har
samlet det første overblik over udviklingen, der er blevet udgivet i de seneste 6 år.
FLERE FORANDRINGER PÅ VEJ
Så godt som alle dele af Arktis er påvirket af klimaændringerne. Udbredelsen af såvel snedækket som
havisen er blevet markant mindre.. Temperaturerne i den permanent frosne jord er steget med helt op
til 2 grader, og siden 2000 er afsmeltningen fra den grønlandske indlandsis og de arktiske glechere sket
med markant højere fart end i de foregående ti‐år. Dette er altsammen observationer.
I fremtiden skal vi forvente, at temperaturen i Arktis stiger yderligere. Klimamodellerne forudsiger at
temperaturen i Arktis stiger yderligere med mellem 3 og 7 °C ekstra i efteråret og om vinteren. 2080.
Der vil også falde væsentligt mere nedbør i Arktis ‐ særligt om Samtidig forudser modellerne, at
vintersæsonerne med sne over landskabet vil blive væsentligt kortere.
I år 2100 vil de arktiske gletchere være mellem 10% og 30% mindre end de er i dag. Havisen på det
arktiske ocean vil, i sommersæsonen, være så godt som helt væk i løbet af dette århundrede.
Sandsynligvis vil det ske allerede i løbet af de næste 30‐40.

SELVFORSTÆRKENDE OPVARMNING
Den markante accelleration af forandringer i sne‐ og isforholdene i Arktis kan selv være årsag til øget
opvarmning.
Sne‐ og is reflekterer store dele af solens indstråling tilbage til verdensrummet. I takt med at sne og
hav‐is er blevet mindre udbredt, og sæsonerne er blevet kortere, bliver væsentligt større dele af solens
energi fanget på jordens overflade. Konsekvensen er yderligere opvarmning.
En sammenhæng og tilbagekobling mellem hurtigere smeltende havis og arktisk opvarmning kommer
ikke som en overraskelse for videnskabsfolk, men det er først indenfor de seneste 5 år, man har
kunnet se klare beviser for sammenhængen.
SWIPA rapporten opregner over 20 mulige tilbagekoblingsmekanismer mellem sne og is og klimaet. Af
disse 20 regner man med, at 9 vil have særlig gennemslagskraft. Ud af disse 9 vil de 8 forårsage
selvforstærket opvarmning,‐ og blot en enkelt vil have en selvforstærkende kølende effekt på Arktis.
GLOBALE KONSEKVENSER
Den markante afsmeltning fra de arktiske gletchere og ikke mindst den grønlandske indlandsis betyder,
at de seneste forudsigelser fra FNs klimapanel om, hvor meget vandstanden vil stige i oceanerne må
revideres. Ifølge SWIPA‐rapporten må vi på baggrund af den aktuelle viden forvente gennemsnitlige
vandstandstigninger ved udgangen af dette århundrede på mellem 0,9 og 1,6 meter. Rapporten
understeger dog også, at der er betydelig usikkerhed om det præcise tal.
Ændringerne i de arktiske sne‐, is‐, og frostforhold forstærker opvarmningen af kloden fordi en større
del af solen energi vil blive opfanget på planetens overflade. Ændringerne kunne også føre til
dramatiske frigivelser af drivhusgassser (kuldioxid og methan) og ændringer i store havstrømme.
Ifølge SWIPA rapporten er der dog usikkerhed om, hvad det samlede aftryk af ændringerne i Arktis vil
blive på det globale klima.
LEVEVILKÅR I ET ÆNDRET ARKTIS
De 9 mio indbyggere i Arktis står overfor fundamentale forandringer i deres levevilkår.
Hele det naturmæssige grundlag for eksistensen er under forandring. Økosystemerne vil ændre sig,
transportmulighederne og tilgængeligheden til ressourcer vil ændre sig. Optøning af permafrost
forårsager skader på bygninger og infrastruktur. Samfund må flytte.
Indbyggerne i Arktis mærker allerede til effekterne af klimaforandringerne. Men de klimaskabte
forandringer skaber også nye muligheder. Særligt formindskelsen af havisen gør adgangen til
ressourcer og råstoffer nemmere, og åbner muligheder for sø‐transporten nord om Rusland og
Nord‐Amerika.
Indholdet i den nye rapport ”Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic” (SWIPA) vil blive fremlagt ved
AMAPs videnskabelige konference "The Arctic as a Messenger for Global Processes ‐ Climate Change and
Pollution" i København fra d. 4. ‐6. maj. AMAP arrangerer konferencen i samarbejde med Københavns
Universitet og Aarhus Universitet.

SWIPA nøgle-fund
1. De seneste 6 år (2005-2010) har været den varmeste periode målt i Arktis nogensinde. Højere
overfladetemperaturer driver forandringer i kryosfæren
2. Der er beviser for at to arktiske komponenter – sne og havis – interagerer med klimasystemet og
accelererer opvarmningen
3. Udbredelsen og varigheden af isdække og havis er faldende over hele Arktis. Temperaturer i
permafrosten er steget med op til 2˚C. Permafrostens sydlige grænse har bevæget sig mod nord i
Rusland og Canada
4. De største og mest permanente ismasser i Arktis – havis, bjerggletsjere, iskapper og den
grønlandske indlandsis - er alle formindsket med øget hastighed siden 2000 sammenlignet med det
foregående årti
5. Modelfremskrivninger fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) i 2007
underestimerede den fart hvormed ændringer nu kan observeres i havisen
6. Den maksimale snedybde forventes at øges i mange områder inden år 2050 med de største
forøgelser i Sibirien. På trods af dette forudses den gennemsnitlige varighed af snedækket at
mindskes med op til 20 % inden 2050
7. Det Arktiske Ocean forventes at være næsten isfrit i sommerperioden, sandsynligvis inden for de
næste 30-40 år
8. Ændringer i kryosfæren skaber fundamentale ændringer af det arktiske økosystems karakteristika
og fører i nogle tilfælde til tab af hele habitater. Dette har konsekvenser for de folk som lever af og
med de arktiske økosystemer
9. De observerede og forventede fremtidige ændringer i den arktiske kryosfære påvirker de arktiske
samfund på flere niveauer. Der er udfordringer, især for de lokale samfund og de traditionelle
måder at leve på. Der er også nye muligheder
10. Transportmuligheder og adgang til ressourcer ændres radikalt af forskelle i distribution og
sæsonbetinget tilstedeværelse af sne, vand, is og permafrost i Arktis. Dette påvirker både det
daglige liv og kommercielle aktiviteter

11. Arktisk infrastruktur står over for øget risiko for skader forårsaget af ændringer i kryosfæren; især
tabet af permafrost og landfast havis
12. Tab af is og sne i Arktis øger den globale opvarmning via øget absorption af solens energi ved
planetens overflade. Det kan også øge emissionerne af carbondioxid og metan dramatisk og ændre
ved de store havstrømme. Den kombinerede effekt af disse ændringer er endnu ukendt
13. Arktiske gletsjere, iskapper og den grønlandske indlandsis bidrog med over 40 % af de globale
havstigninger mellem 2003 og 2008. Globale havstigninger på 0,9-1,6 meter forudsiges at blive til
virkelighed inden år 2100 og tab af is fra de arktiske områder vil være et væsentligt bidrag hertil
14. Alle som bor, arbejder eller driver virksomhed i Arktis vil blive nødt til at tilpasse sig ændringerne i
kryosfæren. Tilpasning kræver også lederskab fra regeringer og internationale organer, samt øgede
investeringer i infrastruktur
15. Der består endnu en del usikkerhed omkring hastigheden hvormed den arktiske kryosfære vil
ændre sig i fremtiden samt hvad de ultimative påvirkninger fra ændringerne vil være. Interaktioner
(feedbacks) mellem elementerne i kryosfæren og klimasystemet er især usikre, og mere forskning
er nødvendig for at reducere denne usikkerhed

