Växthuseffekt
‒ en förutsättning för liv på jorden
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Från En varmare värld (Monitor 18).

Växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas håller kvar värmen på jorden. Utan
denna växthuseffekt skulle medeltemperaturen på jordytan ha legat kring -19 grader.

En viss växthuseffekt är alltså en förutsättning för liv
på jorden. När solstrålarna träffar jordytan värms den
upp och strålar ut som värme. Syrgas och kvävgas,

som luften till allra största del består av, kan inte
hejda den långvågiga värmestrålningen som reflekteras från jorden och kan därför inte hålla kvar värmen.
I luften finns naturligt andra gaser som är effektivare.
Viktigast av dessa gaser är vattenånga och koldioxid
men även metan (CH4), dikväveoxid (lustgas, N2O)
och ozon (O3) har en sådan förmåga. Energin från
den värmestrålning som dessa växthusgaser absorberar
ger en högre temperatur på jorden.

Tillsammans får vi landet att växa.

Växthuseffekten ökar
‒ utsläpp av växthusgaser orsaken

Koldioxid är den dominerande växthusgasen. Halten i
atmosfären har aldrig varit så hög som nu. Halten
började öka redan runt år 1800 efter att dessförinnan
legat relativt konstant runt 280 ppm sedan istiden.
Sedan mitten av 1900-talet har ökningen accelererat.
Idag överstiger koldioxidhalten 380 ppm, alltså en
ökning med 35 procent.

Även halterna av metan och lustgas har ökat.
Metan är en starkare växthusgas än koldioxid. Sett till
påverkan i atmosfären under 100 år motsvarar 1 kg
metan 21 kg koldioxid. Metanhalten är idag 1,8 ppm
vilket är en ökning med 150 procent.

Lustgas (dikväveoxid) är en ännu mycket starkare
växthusgas. 1 kg lustgas gör i ett 100 års perspektiv
lika stor skada som 310 kg koldioxid. Halten har ökat
med 20 procent och är idag 0,32 ppm.

Bild IPCC 2007

Tillsammans får vi landet att växa.

Koldioxid
‒ dominerande växthusgasen

Globala utsläpp 2004
Fluorerade växthusgaser <1%
Lustgas 8%

Koldioxid 77%

Fram till idag har utsläpp av koldioxid svarat
för drygt 60 procent av växthuseffektens
förstärkning. Koldioxid är fortfarande den
dominerande växthusgasen, både i världen
och i Sverige.

Metan 14%
%

Totalt i världen släpps det ut nästan 50 miljarder ton
koldioxidekvivalenter varav koldioxidutsläpp i samband med förbränning och cementtillverkning tillsammans svarar för mer än hälften. Avskogning ger
också ett betydande tillskott.
Tack vare havet, en betydande koldioxidsänka, har
halten i atmosfären ”bara” ökat med motsvarande 40
procent av koldioxidutsläppen.

Koldioxid,
avskogning,
markanvändning
ning 17%

Svenska utsläpp 2006
Fluorerade växthusgaser <2%
Lustgas 11%

Metan 8%
%

Skogen har också potential att vara en betydande koldioxidsänka, förutsatt att virkestillgångarna växer. Exempelvis har tillväxten i den svenska skogen inneburit
att nettoeffekten är ett upptag som motsvarar drygt
50 procent av de svenska utsläppen.
År 2006 var de svenska utsläppen nära 66 miljoner ton koldioxidekvivalenter, d.v.s. drygt 7 ton per
person. Jämfört med basåret 1990 är det en minskning med 9 procent.

Koldioxid 78%

Tillsammans får vi landet att växa.

Utsläppen
måste minska
‒ EUʼs mål -20 procent
Målet inom EU är att minska utsläppen av växthusgaser
med 20 procent fram till år 2020 jämfört med nivån
år 1990.

Alla sektorer måste bidra men de viktigaste verktygen
som förs fram idag är:
❏ lägre energiförbrukning
❏ mer förnybar energi
❏ större andel klimatsmarta transporter
På lång sikt är Sveriges klimatmål en sänkning av
utsläppen av växthusgaser till en nivå som motsvarar
4,5 ton koldioxidekvivalenter per person och år.

Foton HIR Malmöhus

Tillsammans får vi landet att växa.

Jordbruket bidrar
‒ med lustgas- och metanutsläpp

13-14 procent är jordbrukets andel av världens utsläpp
av växthusgaser. Då ingår inte effekterna av avskogning. Ungefär samma andel har det svenska jordbruket
av de svenska utsläppen.

Lustgas
Mer än hälften av det svenska jordbrukets utsläpp är
lustgas. Lustgas avges från marken när kväve omsätts.
All kvävegödsling, både mineralgödsel och stallgödsel,
ger upphov till lustgasavgång. Lustgas bildas också
vid produktionen av handelsgödselkväve.
Lustgasutsläppen från jordbruket har minskat
med drygt 10 procent sedan 1990. Största anledningen är att användningen av gödsel totalt sett har
minskat.
Metan
Metan är en annan viktig växthusgas där jordbruket
har en stor andel av utsläppen i Sverige. Metan bildas
vid syrefri nedbrytning av organiskt material, t.ex. i
torvjord, våtmarker, gödsellagret och vid idisslares
matsmältning.
Utsläppen av metan från jordbruket har minskat
med cirka 5 procent sedan 1990. Främst beror det på
att det idag finns färre nötkreatur.

Foton HIR Malmöhus

Tillsammans får vi landet att växa.

Temperaturen
har stigit
‒ snabbt och kraftigt sista 100 åren
Sedan 1900-talets början har medeltemperaturen på
jorden avvikit allt mer från den tidigare stabila nivån.
Den största ökningen har skett efter 1975. I genomsnitt har årsmedeltemperaturen ökat med 0,76 grader
sedan senare hälften av 1800-talet. Temperaturen har
stigit mer nattetid än dagtid.
Uppvärmningen har lett till minskade förekomster
av is och snö och en viss höjning av havsnivån. Havsytan har stigit med 17 cm sedan mitten på 1800-talet. Hälften av höjningen beror på att vatten expanderar vid högre temperatur.

Från IPCC 2007

Tillsammans får vi landet att växa.

Nederbörden
‒ ökande i norr, minskande i söder

Nederbördsmönstren har redan förändrats. Sedan
början av 1900-talet har nederbördsmängderna ökat
på högre breddgrader och minskat i många tropiska
och subtropiska områden.

Nederbördsförändringar sedan 1900-talets början.
Bild ur från ”En ännu varmare värld”, Monitor 20, Naturvårdsverket.

Sett till hela jordens areal är det en större andel som
har fått det torrare än blötare och områden som
redan har låg markfukt har brett ut sig mer. Arealerna
med mycket torr mark har mer än fördubblats sedan
1970-talet.
Förändring av markfukt under 1900-talet.
Bild ur från ”En ännu varmare värld”, Monitor 20, Naturvårdsverket.

Tillsammans får vi landet att växa.

Sveriges klimat
i förändring
‒ mot mildare vintrar och mer regn
I praktiken upplever vi att klimatet redan har förändrats. Odlingssäsongen känns längre idag än för 20 år
sedan, höstsådden kan göras senare än då och snön
smälter tidigare på våren.

I väderstatistiken är trender svårare att utläsa, särskilt
på nationell nivå. Det tycks dock som om klimatet
har blivit mildare även i Sverige. Särskilt vintrarna
som blivit 1-2 grader varmare på 30 år.
Årsnederbörden har ökat och det tycks ha blivit
vanligare med kraftiga regn (mer än 40 mm/dygn).

Förändring i medeltemperatur och nederbörd från
1961-1990 till 1991-2005. Källa SMHI

Bild ur "En ännu varmare värld", Monitor 20, Naturvårdsverket

Tillsammans får vi landet att växa.

Ännu varmare värld
‒ även om utsläppen minskar nu

Koldioxidutsläpp till år 2100
miljarder ton kol
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A1FI
A2

20
A1B

15

Trögheten i systemet gör att förändringar i klimatet

kommer årsmedeltemperaturen på jorden ändå att
höjas med 0,6 grader till år 2100.

A1T
B2

10
B1

5
utsläpp fram till 1990

0
1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100

Koldioxidhalt i luften till år 2100
ppm
900

A1FI

800
A2

700
A1B
B2

600
A1T

B1

500

Från Nakicenovic et al. (2000), IPCC (2001) och En varmare värld (Monitor 18).
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I det korta perspektivet tycks skillnaderna mellan
olika utsläppsscenarier små men på lång sikt har det
avgörande betydelse. För att undvika stora effekter
såsom att självgående processer kommer igång bedömer forskare att temperaturökningen måste hålla sig
under 2 grader. Detta är ett svårt mål som bara kan
uppnås om utsläppen börjar minska redan till år
2015. Till år 2050 krävs 50-85 procent lägre utsläpp
än idag.
Hur utsläppen kommer att utvecklas är svårt att
förutsäga. Möjliga scenarier har presenterats av FN:s
klimatpanel (IPCC). Dessa scenarier tar hänsyn till
bland annat befolkningsutveckling, socio-ekonomisk
och teknologisk utveckling. I dessa står A för strävan
efter ekonomisk tillväxt och B för strävan efter ett
ekologiskt hållbart samhälle.
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Tillsammans får vi landet att växa.

1,1- 6,4 grader
‒ beroende på framtida utsläpp

Årsnederbördens förändringar under tjugohundratalet
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Utsläppsscenario A2
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Beroende på olika scenarier stiger jordens medeltemperatur med 1,1-6,4 grader under 2000-talet.
Genomsnittsvärdena ligger på 1,8-4,0 grader. Medeltemperaturen ökar överallt men olika mycket. Uppvärmningen beräknas bli störst på norra halvklotet.
Även nederbörden ökar i genomsnitt över jorden
men fördelar sig olika. Redan torra områden ser ut att
bli torrare och områden med riklig nederbörd får
mer. Särskilt i norra Europa kommer vinterhalvåret
att bli mer nederbördsrikt.
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Utsläppsscenario B2

Från IPCC (2001) och En varmare värld (Monitor 18).
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Från IPCC (2001) och En varmare värld (Monitor 18).
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Tillsammans får vi landet att växa.

Längre odlingssäsong
‒ klimatet vandrar norrut 1 mil/år

När temperaturerna ökar blir vegetationsperioden

Odlingssäsongen i Östra Svealand ~2050
Nederbörd (mm)

Temperatur (oC)

År 2041-2070 med scenario A2 i RCA3-modellen jfrt år 1961-1990
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Odlingssäsongen i Nordvästra Götaland ~2050
Nederbörd (mm)

Temperatur (oC)

År 2041-2070 med scenario A2 i RCA3-modellen jfrt år 1961-1990
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När vårbruket kan starta kommer att bero på när fälten är upptorkade. Mängden nederbörd kommer att
öka under vinter, vår och höst men minska på sommaren.
Risken för vårfrost spelar också roll. Generellt
kommer risken att minska. Sista dag på våren då det
finns risk för vårfrost kan infalla en månad tidigare än
idag.
För höstsådda grödor innebär längre vegetationsperiod ett större såfönster och att tillväxten kommer
igång tidigare på våren.
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Odlingssäsongen i Sydvästra Götaland ~2050
Nederbörd (mm)
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År 2041-2070 med scenario A2 i RCA3-modellen jfrt år 1961-1990
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Högre temperatur och ändrade nederbördsmönster i ett framtida klimat
enligt scenario A2. Röda kurvor visar klimatet runt år 2050 och blå kurvor
referensperioden 1961-1990.

Tillsammans får vi landet att växa.

Mer regn att vänta
‒ höst, vinter och vår

Klimatscenarierna pekar på att nederbördsmängderna
fortsätter att öka under vinterhalvåret. I värsta fall kan
nederbörden lokalt öka med 20-50 procent redan fram
till mitten av 2000-talet. Detta motsvarar ytterligare
50-100 mm som ska avdunsta eller dräneras bort
innan vårbruket kan sätta igång. Dagar med intensivt
regn blir fler och under perioder med ihållande regn
kommer mängden regn öka.
Förändring i nederbörd
under vintermånaderna
december, januari respektive och februari, år 20412070, i scenario A2, jämfört
med referensperioden
1961-1990. Källa SMHI

Konsekvensen blir ökad risk för:
❏ översvämningar
❏ yterosion
❏ förluster av kväve och fosfor
❏ diffust läckage av växtskyddsmedel
❏ markpackning
❏ skördeskador
❏ försenat vårbruk

Källa SMHI

Tillsammans får vi landet att växa.

Effektiv dränering
‒ förutsättning för växtodling

Effektiv dränering blir en förutsättning för tidigt vårbruk och bästa utnyttjande av längre vegetationsperiod.
Men också för att bättre klara av fler och större skyfall.

Redan i dag behövs förbättrad dränering på stora
arealer. Blötare klimat ökar kraven på dränering och
på åtgärder som mildrar miljöpåverkan:
❏ Ny dimensionering, t.ex. breddade diken, djupare
diken, grövre dimensioner på stamledningar, tätare
mellan ledningar
❏ Nya, tillfälliga öppna diken
❏ Täckdikning med höjd för skyfall t.ex. grusfilter
❏ Alternativa avvattningsmetoder som komplement,
t.ex. tubulering, slitsdränering
❏ Alternativa tekniker som minskar näringsförluster,
t.ex. avskärande diken i skiftesgränser, kalkfilterdiken, kontrollerad dränering
❏ Erosionsskydd i svackor, sluttningar, utmed öppna
diken och vattendrag
❏ Buffrande dammar utmed vattendragen
❏ Strukturuppbyggande åtgärder
❏ Hänsyn till stigande havsnivå
Bild HIR Malmöhus

Framtida hot är att samhällets tolerans för markavvattning minskar:
❏ Intressekonflikt mellan avvattning och naturintressen
❏ Krav på dräneringsvattnets kvalitet innan det
släpps ut i huvudavloppet
❏ Mer dammar för att minska kväveläckage och
fosforförluster
❏ Ökat skydd för vattentäkter

Tillsammans får vi landet att växa.

Sämre tillgång
till vatten ‒ sommartid
Balansen mellan tillgången till och behovet av vatten
kan bli sämre. Klimatscenarierna pekar på att mängden nederbörd under sommarhalvåret minskar under
2000-talet, särskilt under senare delen av sommaren
från juli till september. I södra och mellersta delen av
Sverige kan det redan i mitten på 2000-talet komma
10-20 procent mindre regn under sommaren.
Vid högre koldioxidhalt blir växter bättra på att hushålla med vatten men samtidigt ökar avdunstningen i
ett varmare klimat. Regnen under sommaren kommer också mer intensivt vilket innebär att allt inte
kommer växterna till godo.
Konsekvenser:
❏ Större risk för vattenbrist under tillväxtperioden
❏ Ökad produktionspotential kräver mer vatten
❏ Mer specialodlingar kräver mer vatten
❏ Årsmånsvariationer gör att vissa år kan vara ännu
varmare och regnfattigare
❏ Större variation i skörd och kvalitet

Förändring i nederbörd under
sommarmånaderna juni, juli
respektive augusti år 20412070, i scenario A2, jämfört
med referensperioden
1961-1990.
Källa SMHI

Tillsammans får vi landet att växa.

Ökat
bevattningsbehov
‒ konkurrensen om vattnet hårdnar
Vatten behövs för att säkra skörd och kvalitet. Möjlighet till bevattning kan i framtiden
bli en framgångsfaktor för fler.

I första hand berörs områden som redan idag är torrare, t.ex. sydöstra Götaland, men större delen av Sydsverige kan drabbas lokalt och vissa år. Ökat
bevattningsbehov i framtiden kräver:
❏ Fler bevattningsdammar som samlar vatten under
vinterhalvåret - intill vattendrag, i anslutning till
dräneringssystem
❏ Dammar som kombinerar olika syften - biologisk
mångfald, näringsreduktion, bevattningsbehov
❏ Snålare bevattningsteknik
❏ Bättre styrning efter vattenbehovet
❏ Åtgärder som minskar förluster, t.ex. smådammar i
fårorna
❏ Okonventionella vattenkällor, t.ex. avsaltat havsvatten, avloppsvatten
❏ Vissa marker får lämnas och blir mindre brukbara
❏ Reglering i vattendom
Troligt är att kampen om färskvattnet hårdnar och att
mer restriktioner införs vid vattenuttag. Färskvatten
kanske inte blir tillgängligt för lantbruk och industri i
samma utsträckning som nu. Rent färskvatten kan bli
en exportvara.

Tillsammans får vi landet att växa.

Foto Peter Malm

Ogräsfloran
mer artrik
‒ och troligen mer svårbekämpad
Amarant

Troligt är att bekämpningsbehoven ökar.
Ogräsfloran anpassar sig långsammare än
skadegörare till ändrat klimat men högre
temperatur leder till snabbare nedbrytning
av herbicider och mer svårbekämpade ogräs.
På sikt blir ogräsfloran mer artrik när nya
arter får fotfäste och gamla sprids norrut.

Kavelhirs

Grenbingel

Ogräsfloran blir mer artrik i ett mildare klimat där
odling av höstgrödor och konkurrenssvaga, radodlade
grödor ökar:
❏ Nya ogräsarter får fotfäste, t.ex. amarant, grenbingel, gängel, småflen, jordmandel, kavelhirs,
hönshirs
❏ Ogräs med svag övervintring kan övervintra, t.ex.
bägarnattskatta
❏ Höstgroende ogräs gynnas
❏ Gräsogräs gynnas, t.ex. åkerven, renkavle, losta
❏ Ogräs som hinner flera generationer per år gynnas,
t.ex. vitgröe
Högre dos för likvärdig effekt är en trolig förändring i
ett varmare klimat med fuktiga höstar och torra somrar:
❏ Snabbare nedbrytning av markherbicider på hösten
❏ Sämre markfukt vår och sommar
❏ Torkstressade ogräs vår och sommar
❏ Fler och mer herbicidtoleranta ogräs
❏ Mer artrik ogräsflora
❏ Högre koldioxidhalt gör ev. ogräsen mindre känsliga
Luddlosta Bild HIR Malmöhus

Tillsammans får vi landet att växa.

Svampsjukdomar
kan öka
‒ fuktigheten avgörande
Troligtvis ökar behovet av bekämpning men
vilka svampsjukdomar som får ökad betydelse varierar i landet och beror på fuktigheten.

❏ Fusarium gynnas av högre temperatur och ökad
majsodling. Ökad risk för toxiner i spannmål.
❏ Mjöldagg och rost, t.ex. brunrost, kornrost, svartrost, gynnas av värme. Gulrost trivs vid lägre temperatur men har visat på stor förmåga att anpassa
sig.
❏ Stråknäckare gynnas av milda och fuktiga höstar
och vintrar.
❏ Bladfläcksvampar kan öka i områden med regn
under vår och försommar.
❏ Bladmögel i potatis hämmas av torr väderlek men
gynnas av tidig och lång växtsäsong.
❏ Svartfläcksjuka ökar när höst- och vårraps odlas
inom samma område.
❏ I sockerbetor gynnas mjöldagg torra somrar och
Cercospora fuktiga.

Brunrost, gulrost, axfusarios. Foton HIR Malmöhus

Tillsammans får vi landet att växa.

Skadeinsekter gynnas
‒ rörliga och anpassningsbara

Högre temperatur och nya grödor får stor betydelse för
spridning och angrepp av insekter. Fler arter, bättre
övervintringsmöjligheter, tidigare angrepp, fler generationer och större risk för spridning av virus leder till
ökat bekämpningsbehov.

Bladlöss får större betydelse i många grödor.
❏ Fler generationer
❏ Lång period för spridning på hösten
❏ Övervintring som vuxen lus ger tidiga angrepp
på våren
Virussjukdomar får ökad betydelse när insekter som
sprider smitta gynnas. Exempel:
❏ Havrerödsot i höstvete
❏ Virusgulsot i sockerbetor
❏ Potatisvirus Y i potatis
❏ Vetedvärgsjuka i höstvete
Spridning av rödsotvirus gynnas även av ökad majsodling där majs fungerar som grön brygga.
Fritfluga kan få ökad betydelse.
❏ Längre äggläggningsperiod i vårsäd
❏ Aktivitet sent på hösten i höstsäd
Nya allvarliga skadegörare kan etablera sig. Exempel:
❏ Koloradoskalbagge i potatis
❏ Majsrotbagge i majs

Bilder HIR Malmöhus

Tillsammans får vi landet att växa.

Nya grödor flyttar in
‒ gamla grödor ﬂyttar norrut

Längre vegetationsperiod, högre temperaturer, färre
frostdagar skapar möjligheter för fler och nya grödor i
växtföljden. Men torka under sommaren kan begränsa.

❏ Vårgrödor missgynnas av blöta vårar, torra somrar
och problem med övervintrande skadegörare
❏ Höstgrödor gynnas, t.ex. höstvete, höstraps,
höstkorn, höstmaltkorn, hösthavre, höstböna
❏ Grödor med stor tillväxt på hösten gynnas, t.ex.
sockerbetor, potatis, rotgrönsaker
❏ Frukt, bär och grönsaker gynnas
❏ Majs kan odlas till mogen skörd i söder och till
ensilage norrut
❏ Klöverfrö kan odlas i Mellansverige
❏ Solros och sojaböna kan odlas på milda lokaler
i söder
❏ Fånggrödor måste odlas mer
❏ Mellangrödor som sanerar sjukdomar, bygger
markstruktur, gröngödslar, ger gröda för biogasproduktion ökar
❏ Två grödor till skörd samma år ger nya möjligheter
t.ex. höstraps följt av bladgrönsaker

Bild HIR Malmöhus

Tillsammans får vi landet att växa.

Sprid riskerna
i växtodlingen

Bild HIR Malmöhus

‒ avgörande strategi i framtiden

Fler extremer i framtidens väderlek gör det nödvändigt
att sprida riskerna i växtodlingen.

❏ Odla flera olika grödor
❏ Odla både tidiga och sena sorter
❏ Odla resistenta sorter t.ex. för torka, sjukdomar
❏ Variera såtidpunkter på hösten
❏ Anpassa utsädesmängderna
❏ Växelvete som alternativ till vårsådd
❏ Kapacitet tillgänglig för kylning eller torkning
av skörden
❏ Anpassa fältarbeten efter bärighet

Framtida prisnivå är ett stort frågetecken men har stor
betydelse för framtida odlingssystem. Odlingsteknik
som minskar beroendet av dyrinköpt energi och växtnäring kan bli viktig. Mellangrödor för energiproduktion, kvävefixerande grödor, mindre tung bearbetning,
reducerad bearbetning, strimbearbetning, radmyllning
och slutna kretslopp stad och land är bara några tänkbara scenarier.

Tillsammans får vi landet att växa.

