KLIMAT I SKÅNE

Klimat
i tid och rum
Skåne är en del av Skandinavien som är en del
av Europa som är en av vår planet Jordens sju
kontinenter. Jorden är den tredje planeten från
vår sol räknat, i ett solsystem i en galax i ett
oändligt och ofattbart universum.

halvseklet eller flera sekler som beskrivs är tidsperspektivet
mycket kort, som en blinkning i kosmos som ekonomen Klas
Eklund uttryckte det i sin bok Vårt klimat: ekonomi, politik,
energi. Genom vår påverkan på klimatet kan denna korta tid
och blinkning i kosmos spela en betydligt större roll än vi
anar och vill.
Klimat och jordbruk

TEXT: Lars Wiik,
forskare Hushållningssällskapet Skåne
FOTO: Anna Falk

Planeten Jorden bildades för
länge sedan, för 4 000 000 000 till
5 000 000 000 år sedan eller 4,6 miljarder
år sedan enligt vissa uppslagsböcker.
Livet beräknas ha uppkommit redan för cirka 3,5 miljarder år
sedan. Vår egen art Homo sapiens eller människan kan spåras
till Afrika för ”endast” 200 000 år sedan. Människan kom
till Europa för 40 000 år sedan och till Skåne som jägare för
cirka 12 500 år sedan. Jordbrukare med tamboskap i den så
kallade trattbägarkulturen invandrade för sådär 6 000 år sedan.
Den senaste istiden hade då släppt sitt grepp om Skåne
och nu var det möjligt för ett liv med bland annat jakt
på ren och fiske. En tid mellan två istider hade börjat, en
interglacial eller mellanistid, som brukar vara 10 000 till
20 000 år mot istidernas tidslängd på cirka 100 000 år. Vi
lever nu i tidsperioden kvartär och mellanistiden holocen.
Vår tid en blinkning i kosmos

Denna något svepande inledning vill ge ett tids- och rums
perspektiv åt det skånska klimatet. Tidsperspektivet är långt,
men även om vi enbart ser till den nuvarande mellanistiden
eller de senaste tvåtusen åren är det stora variationer i klimatet.
Som redan berörts i inledningen ovan är Skåne en del av
något större och klimatet här är i mycket överensstämmande
med norra halvklotets klimat. Oavsett om det är det senaste
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Kanske någon frågar sig varför jag som inte vet så mycket
om meteorologi skriver en artikelserie om klimat i Skåne.
En av anledningarna är mitt intresse för jordbruksgrödor
och inte minst de faktorer som begränsar skörden. Har man
sysslat med detta under större delen av sitt 40-åriga arbetsliv
kan man inte undgå att inse vädrets och klimatets avgörande
betydelse. Intresset stärks också utav den omskrivna, ödes
mättade och pågående klimatförändringen vi alla är en del av.
En annan mer specifik anledning är mitt intresse för
potatisbladmögel och brunröta, en av de allvarligaste skade
görarna på matpotatis, och hur bekämpningen kan göras
på ett mer acceptabelt sätt än de upprepade rutinmässiga
behandlingarna som idag görs ett knappt tiotal gånger eller
ungefär en gång per vecka under en stor del av växtodlings
säsongen. För att begränsa användningen av fungicider
används prognos- och varningsmodeller i vilka förståelsen
för vädrets påverkan på potatisbladmögel och brunröta har
avgörande betydelse. Detsamma gäller även många andra
skadegörare på våra grödor, dvs vädrets stora betydelse
för om det ska bli eller inte bli stora angrepp och skörde
förluster.
Kanske är det en fördel att jag är lekman när jag nu
skriver om vårt skånska klimat eftersom det tvingar mig
förstå, förklara och definiera begrepp och orsakssamband
som för en expert är välbekanta och gärna tar för givna. Så
här flera år efter utbildningen till agronom frågar jag mig
dock varför det inte fanns eller finns en institution på lant
bruksuniversitetet med forskning och utbildning inom agrar
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Artikelserien Klimat i Skåne
I denna artikelserie Klimat i Skåne planeras fem artiklar varav
detta är den första inledande. De som följer är

På hemsidan hittar du lästips, ordförklaringar och liten
väderlära.
https://hushallningssallskapet.se/alla-sallskap/valj-sallskap/skane/regionala-verksamheter/skanska-lantbruk/

meteorologi och särskilt mikrometeorologi, t ex bladytans
klimat. Det borde vara en självklarhet i en agrar utbildning.
Är vi för många på Jorden?

Vädret och klimatet är avgörande för människans framtid på
Jorden. Det är svårt att fatta att mänskliga aktiviteter som
utan hejd förändrar klimatet och minskar den odlingsbara
jorden fått och får pågå utan åtgärder.
Thomas Robert M
 althus (1766–1834), Carl-Gustaf
Rossby (1898–1957), George Borgström (1912–1990) och
Paul R Ehrlich (1932–) är exempel på forskare som förut
spått att Jordens resurser inte kommer att räcka och kanske
kommer det inte heller att vara möjligt att bo på Jorden om
vi inte gör något drastiskt som stoppar människans negativa
inverkan på klimatet. Dessa forskare, numera bekräftade
och understödda av forskarsamhället, varnar och varnade
för att jordens resurser inte skulle komma eller kommer att
räcka om inte befolkningsexplosionen och klimatföränd
ringen stoppas. Mycket allvarliga effekter på klimatet var
eller är att vänta.
Hittills har dessa forskare som väl är inte fått rätt i sina
förutsägelser på grund av jordens inneboende buffrande
kraft men också på grund av människans förmåga och
innovativa kraft. Betänk bara våra grödors otroligt ökande
avkastning från och med mitten på 1900-talet. Hoten blir
dock alltmer uppenbara och vill vi bevara planeten Jorden
för framtida generationer måste något göras, nu! Begräns
ning av Jordens befolkning, som kanske snart är uppe i
åtta miljarder, är förstås en av flera nödvändiga vägar. En
målsättning på fyra miljarder skulle nog rimma bättre med
Jordens nuvarande bärförmåga.
Oroande kunskap och osäker framtid

Johan Rockström (1965-), agronom som numera är miljö
forskande professor och ledare för ett klimatforskningsinstitut
i Potsdam Tyskland, har vid upprepade tillfällen varnat för
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•

Klimat i Skåne. Om temperatur.

•

Klimat i Skåne. Om nederbörd.

•

Klimat i Skåne. Om vädermärken och väderprognoser.

•

Klimat i Skåne. Växtodling i framtiden.

Tidsperspektivet i artiklarna om temperatur och nederbörd
begränsar sig främst till 1950–2019 samt jämförelser mellan
referensperioden 1961–1990 och de därpå följande tre
decennierna. Dessa jämförelser gör jag mot bättre vetande.
Gösta H Liljequist, meteorolog och professor vid Uppsala
universitet 1958–1979, varnar i sin bok Populär meteorologi
(1966) för att det i stort sett är mycket svårt ”att inom ett kortare
tidsintervall på några decennier upp till ett sekel avgöra om en
variation i klimatvärdena skall tillskrivas en klimatfluktuation
eller ”slumpen””. Med tanke på den pågående galopperande
klimatförändringen som inte var uppenbar 1966 vågar jag ändå
göra dessa jämförelser i de kommande tre artiklarna.

den pågående och tilltagande klimatförändringen och den
globala klimatkris som orsakas av människan. Han menar att
vi riskerar att underminera Jordens stabilitet och därmed vår
egen framtid om vi inte ändrar kurs. Då krävs bland annat ett
hållbart lantbruk, fossil-fri energi och cirkulär resursanvänd
ning. Och det är bråttom.
Nu senast i början på januari 2020 i Vinter i P1 på
Sveriges Radio låter Johan Rockström nog mer uppgiven än
vid tidigare framträdanden i fråga om vi ska lyckas rädda
vår planet. Även om det fortfarande är möjligt, men tiden
håller på att rinna ut. Han berättar om sina egna och andra
forskares resultat och de vetenskapliga bevis och tecken som
ger en dyster bild av läget. Jorden befinner sig i ett planetärt
nödläge och uppvärmning av den globala medeltemperaturen
med mer än 1,5 °C i jämförelse med den förindustriella
perioden ger sannolikt permanenta skador som kommer att
begränsa vår och kommande generationers möjligheter på
jorden. Observera att vi endast har några tiondelar kvar tills
1,5 °C uppnåtts. Samspel mellan olika faktorer och över
skridande av vetenskapligt underbyggda gränsvärden eller
trösklar (s.k. tipping points) förvärrar läget. Dessvärre är vi
på väg mot en uppvärmning på kanske 3–4 °C.
Som ett första och påtagligt tecken på vart vi är på väg
berättade Johan Rockström om Okjökull som blev Ok.
Jökull är isländska för glaciär och den tidigare glaciären
Okjökull är idag en död is, dvs. avsmältningen är större
än glaciärens tillväxt. Inom 200 år är det inte otroligt att
alla de 200 glaciärerna på Island har försvunnit på grund
av uppvärmningen. Andra allvarliga konsekvenser följer
sannolikt av de förändringar som nu sker på både Arktis och
västra Antarktis vilket medför en höjning av havsnivån och
då talar vi inte om centimeter utan om meter. Om exempelvis
den kilometertjocka isen på Grönland smälter, vilket om
det skulle inträffa kan ta lång tid, beräknas haven stiga med
ungefär sju meter. Om all inlandsis smälter ökar medelvatten
ståndet med drygt 65 meter!
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Av korallreven, viktiga lek- och fortplantningsplatser för
fisk, har redan 50 % gått förlorade. Golfströmmen har mattats
med 15 % vilket kan leda till nedkylning och extremväder
hos oss. Till detta kan läggas ytterligare oroande tecken och
framtidsutsikter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skyfall och översvämningar.
Utpräglad torka.
Missväxt och dess konsekvenser.
Bränder.
Permafrosten tinar och växthusgaserna ökar då enormt.
Havsförsurning och döende hav.
Mer dödande luftföroreningar.
Överexploatering av och brist på sötvatten/färskvatten.
Förlust av arter.
Mer av vissa epidemiska sjukdomar.
Brist på resurser, folkvandringar och dess konsekvenser.

Många frågar sig säkert om Johan Rockström och Greta
Thunberg verkligen har rätt i sin övertygelse och oro. Om
de har rätt så måste vi alla bry oss mycket mer och ta konse
kvenser, konsekvenser som bland annat kommer att påverka
hela samhället, vår och kommande generationers livsföring,
bekvämlighet och ekonomi. Många tecken tyder på att de
har rätt och att det är brått men det allmänna tonläget är
närmast: kör på, det fixar sig nog ändå, även om medveten
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heten ökar och förslag finns på hur vi ska bromsa utsläppen
av växthusgaser och uppvärmningen.
Skånes klimat sedan vikingatiden

Följer vi det skånska klimatet eller rättare sagt norra halvklotets
med Europa, Atlanten och Arktis under de senaste drygt tusen
åren har det skett rätt stora förändringar med för människan
avgörande variationer under olika perioder. Under vikinga
tiden, dvs. seklen strax före och efter 1000-talet möjliggjorde
en värmeperiod – den medeltida värmeperioden – vikinga
färderna och kolonisationen av ett betydligt mer bevuxet
Island än dagens karga samt sälfångst, jakt, boskapsskötsel och
begränsad odling av stråsäd på Grönland. Under denna period
var det varmare på norra halvklotet än under dagens referens
period 1961–1990. Detta berodde på dåtidens förändringar i
atmosfärens och havens cirkulation vilket bland annat ledde till
mildare och nederbördsrikare klimat som ökade avkastningen
från det dominerande jordbruket som i sin tur ledde till färre
år med missväxt och ökad befolkning.
Efter den medeltida värmeperioden var det dags för ett
kyligare klimat under den Lilla istiden. Lilla istiden började
redan under senare halvan av 1200-talet på norra halvklotet
och pågick till 1800-talets mitt och hade både en del mildare
och kallare perioder med den kallaste 1570–1710. Lilla
istiden var en tid då världens glaciärer växte, bosättningarna
på Grönland försvann helt på 1400-talet och Karl X Gustav
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med svenska armén tog sig över bland annat isen på Lilla
Bält i januari och februari 1658, överraskade och vann över
danskarna. I Europa var de kallaste perioderna 1570–1610,
1690-talet och 1810-talet. Under dessa tre kalla perioder var
grödornas avkastning den sämsta under en period på flera
hundra år på grund av kyla, regn och torka under somrarna.
Under 1700-talet var det något mildare väder. Bidragande
till Lilla istiden var sannolikt låg solaktivitet, vulkanutbrott,
ökad reflexion av solstrålning och minskad havscirkulation,
varav en del är cykliska fenomen som även tidigare påverkat
Jordens klimat.
Under 1830- och 1860-talen inträffade en rad missväxtår.
Det värsta av dem, storsvagåret 1867, ledde till hungersnöd
i norra Sverige och Finland. Extremt kalla vårar, kort växt
odlingssäsong och torra somrar orsakade missväxt. Efter 1867
har missväxtår varit sällsynta. Medeltemperaturen ökade
från senare delen av 1800-talet till cirka 1940. Under knappt
två decennier därefter skedde en stagnation i temperatur
ökningen men sedan 1970-talet har uppvärmningen åter
fortsatt, med en och annan paus. Trenden pekar dock
tydligt mot en ökad global uppvärmning.
För det skånska jordbrukets del ser den nära framtiden
trots allt ljus ut, dvs. om den globala temperaturhöjningen
stannar vid <1,5 °C. Vegetationsperioden blir längre och nya
grödor kan bli aktuella. En höjning av havsnivån kommer
förstås att påverka låglänta kustnära områden negativt,
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exempelvis Näset med Falsterbo och Skanör och
Kristianstadsslätten, dessutom med skador på grundvattnet.
Även om det tillfälligtvis inte ser så hotfullt ut för Skåne
finns det all anledning att redan nu vidta åtgärder som
förhindrar fortsatt uppvärmning. Vi måste alla agera och
dra vårt strå till stacken.

•

I nästa artikel kommer temperaturen i Skåne under de senaste
70 åren att beskrivas.
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Om temperatur
Vi lever på en gynnad planet. En planet på lagom
avstånd från solen med en atmosfär som medger liv
men som också släcker liv.
TEXT: Lars Wiik,
forskare Hushållningssällskapet Skåne
FOTO: Anna Falk

För att förstå hur lyckligt lottade vi
är på Jorden kan vi betrakta Venus, vår
närmaste granne mot solen räknat. Venus
betraktades länge som en spännande
planet som kanske kunde hysa livsformer som Jordens. Idag
vet vi bättre. Temperaturen på Venus yta är mer än 450 plusgrader Celsius, orsakad av vulkanisk aktivitet och växthusgasen
koldioxid med en halt på 96,5 % i atmosfären.
Gynnade och lyckligt lottade är inte minst vi i Skåne.
Men hur länge? Alla på vår jord vill ta del av det moderna
samhällets välfärd och överflöd. Det kostar och kommer att
kosta mer. Bland annat i form av ökade utsläpp av växthusgaser som leder till global uppvärmning.
Solen värmer oss

Solen, stjärnan i centrum av vårt solsystem, är vår planets
energi- och värmekälla trots att den befinner sig på 15 miljoner
mils avstånd. Men så är solen också cirka 15 miljoner grader i

På hemsidan hittar du lästips, ordförklaringar och liten
väderlära.
https://hushallningssallskapet.se/alla-sallskap/valj-sallskap/skane/regionala-verksamheter/skanska-lantbruk/
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centrum och mer än 5 000 grader på ytan. Solen är kolossalt
stor, så stor att en miljon jordar ryms inom dess sfär. Genom
solstrålning tillförs Jorden energi i form av värme. Hastigheten
på denna strålning är ofattbara 300 000 km per sekund, eller
omräknat mer än en miljard km per timme. Denna elektromagnetiska strålning absorberas och reflekteras av Jordens
atmosfär, land-, hav- och ismassor vilket genom komplicerade
samspel ger upphov till vädret och klimatet. Det är tur för oss
och annat liv att strålningen inte bara absorberas utan även
reflekteras, annars hade det blivit outhärdligt hett. Å andra
sidan, om atmosfären inte funnits hade Jorden varit mer än
30 grader kallare. Vi omges således av ett livsnödvändigt tunt
skikt, atmosfären.
Rovdrift

Människan trivs och livnär sig bäst i temperaturer mellan
10–25 plusgrader, dvs inom ett snävt temperaturintervall.
För vår framtida överlevnad och välfärd finns anledning att
värna om temperaturer gynnsamma för oss. Det gör vi inte
idag. I stället utnyttjar vi Jordens resurser oansvarigt, inte
minst fossila bränslen, vilket leder till global uppvärmning.
Vår generation och ett par generationer före oss har ohämmat
levt över Jordens tillgångar vilket våra barn och framtidens
generationer kommer att få ta konsekvenserna av. Det är
egentligen ofattbart att vi använder fossila bränslen i den
omfattning vi gör, cirka en miljon gånger snabbare än vad det
tog för dem att bildas. Kommande generationer får sannolikt
dyrt betala vår rovdrift med åtgärder som kanske ändå inte
kommer att räcka till för deras och biosfärens räddning.
Temperaturen varierar

Nu råder det inte en ideal temperatur för människan på hela
vår planet, och tur är det. Utan inlandsisarna, atmosfär, hav,
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Sveriges miljömål

Riksdagens definition av miljömålet Begränsad klimatpåverkan
är ”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med
FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en
nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet
inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling
inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett
ansvar för att det globala målet kan uppnås”. Till detta mål
har riksdagen fastställt en precisering: ”Den globala medel
temperaturökningen begränsas till långt under två grader
Celsius över förindustriell nivå och ansträngningar görs för
att hålla ökningen under 1,5 grader Celsius över förindustriell
nivå. Sverige ska verka internationellt för att det globala arbetet
inriktas mot detta mål”.
Forskningen övertygar

landytor, temperaturvariationer, havs- och jetströmmar hade
inte områden som passar människan funnits på vår jord.
De lägsta temperaturerna som uppmätts är 71 minusgrader
i Sibirien och rekordet 88,2 minusgrader på Antarktis som
också är den plats på Jorden som har den lägsta årsmedeltemperaturen, 57,8 minusgrader. I Mexiko har den högsta
temperaturen på 58 plusgrader avlästs och den högsta medeltemperaturen är 34,7 plusgrader i Etiopien. Även i Skåne kan
det vara mycket kallt respektive varmt vid enstaka tillfällen.
Den hittills lägsta temperaturen, 34 minusgrader, uppmättes
den 26 januari 1942 i närheten av Höör och den högsta,
36 plusgrader, i Ängelholm den 30 juni 1947.
Jordens bärkraft

Hur mycket av människans exploatering tål vår jord?
Definitivt inte den rovdrift som sker idag och som pågått
under hela 1900-talet! I ett internationellt forskningssamarbete har gränsvärden för vad Jorden tål fastlagts inom ett
knappt tiotal områden. Inom några av dessa områden är läget
alarmerande med gränser som redan passerats. Tänk bara på
alla rapporter om hur den biologiska mångfalden minskar,
arter som raskt går förlorade på grund av människans hänsynslösa och tanklösa utnyttjande av naturresurserna vilket bland
annat leder till att habitat, hela biotoper eller livsmiljöer slås
ut. Takten för utrotning av arter har ökat med 50–500 gånger
på grund av människans framfart. De 16 miljömålen som
riksdagen tog beslut om 1999 är våra svenska riktmärken för
miljöarbetet. Endast ett av dessa mål nåddes till 2020 och för
de flesta av de andra målen är det långt kvar till måluppfyllelse.
Men låt oss fokusera på den högt prioriterade klimatförändringen och det svenska miljökvalitetsmålet ”Begränsad
klimatpåverkan” eftersom temperaturen, huvudsaken i denna
artikel, spelar en avgörande roll.
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Under 1900-talet uppmärksammades en mer varaktig för
ändring av klimatet i världen, inte minst på grund av
katastrofer kopplade till den pågående temperaturhöjningen
och vädret. Under senare delen av 1900-talet och början
på 2000-talet har dessa tankar övergått i övertygelse genom
resultat från forskning i många länder. Ett märkesår i
diskussionerna om klimatförändringen är 1988. Klimat
forskaren James Hansen varnade då i USA:s kongress för den
globala uppvärmningens konsekvenser och FN:s klimatpanel
(IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change) bildades.
Senaste rapporten från FN:s klimatpanel bygger på drygt
9 000 vetenskapliga uppsatser.
Tiden är nu

Sommaren 2018. Solen skiner från klarblå himmel. Din
solbadande kropp, varm som sanden du ligger på, kallas av
vågskvalpet till ett svalkande bad. Tillvaron denna semester
är för många i Skåne behaglig och bekymmersfri. Marknadsekonomin firar triumfer och tillväxt är en stark drivkraft.

Artikelserien Klimat i Skåne
I denna artikelserie i Skåne planeras ytterligare tre artiklar.
De som följer är
•

Klimat i Skåne. Om nederbörd.

•

Klimat i Skåne. Om vädermärken och väderprognoser.

•

Klimat i Skåne. Växtodling i framtiden.

Tidsperspektivet i artiklarna om temperatur och nederbörd
begränsar sig främst till 1950–2019 samt jämförelser mellan
referensperioden 1961–1990 och de därpå följande tre
decennierna. Dessa jämförelser gör jag mot bättre vetande.
Gösta H Liljequist, meteorolog och professor vid Uppsala
universitet 1958–1979, varnar i sin bok Populär meteorologi
(1966) för att det i stort sett är mycket svårt ”att inom ett kortare
tidsintervall på några decennier upp till ett sekel avgöra om en
variation i klimatvärdena skall tillskrivas en klimatfluktuation
eller ”slumpen””. Med tanke på den pågående galopperande
klimatförändringen som inte var uppenbar 1966 vågar jag ändå
göra dessa jämförelser i de kommande tre artiklarna.
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Figur 1. Medeltemperatur för 15 decennier i Lund, 1860-tal till och med 2010-tal.

För lantbrukarna är däremot den varma och torra sommaren
oroande och – visar det sig sedan – leder till de sämsta
skördarna på många år. Kanske de magra skördarna i Skåne
2018 är en effekt av klimatförändringen, men även om det
inte är så ringer varningsklockorna.
Tiden är 2090

Låt oss göra en resa 70 år in i framtiden till sommaren 2090.
Solen skiner tidvis från klarblå himmel även om moln och
regntunga skyar förekommer mer nu, än före de senaste
decenniernas globala uppvärmning då temperaturen var lägre.
Det är cirka hundra år sedan FN:s klimatpanel grundades
1988 och dessvärre har förutsägelserna om ett av panelens
värre scenarios slagit in. Temperaturen på land är nu närmare
3 grader högre än under den förindustriella perioden och
stadigt på väg uppåt. I Brundtlandkommissionens rapport
Vår gemensamma framtid från 1987 konstaterades ”En hållbar
utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. En human och självfallen formulering
som hundra år senare beklagligtvis endast blev en önskedröm.
Låt gå och vi klarar oss nog ändå-mentaliteten styrd av
ekonomiska eliter, bekymmerslöst upptagna och den tysta
majoriteten fick i stort sett råda och utsläppen av koldioxid
och andra växthusgaser till atmosfären fortsatte att öka och
därmed temperaturen.
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Flyr klimatet

För skånskt lantbruk har det ännu 2090 trots allt gått ganska
bra med bland annat en allt längre vegetationsperiod och en
del nya grödor. Dock är klimatet alltmer osäkert med både
torrperioder, ojämn nederbörd och en del extrema väderhändelser. Desto sämre har det gått i andra delar av världen
där klimatförändringen innebär en kamp på liv och död.
Detta påverkar även oss i det ännu så länge förhållandevis
gynnsamma skånska klimatet, inte minst genom alla klimatflyktingar som tvingats lämna sina nu översvämmade eller
ofruktbara hemtrakter och ta sig till vårt land och andra
länder som inte drabbats så katastrofalt.
Osäkerhet

Det ska erkännas att det inte är helt lätt som lekman, och
säkert inte heller som expert, att sätta sig in i den globala
uppvärmningens orsaker. Klimatologi, dvs läran om klimatet,
är en komplex och kaosrelaterad vetenskap. I alla fall menar
FN:s klimatpanel att människans utsläpp av växthusgaser
med mycket stor sannolikhet är orsaken till den globala
uppvärmningen. Klimatförnekare finns dock och de menar
att människans påverkan spelar mindre roll. Även om det
idag finns trumpna personer som inte lyssnar på alla vetenskapliga iakttagelser har klimatförnekarna argument som är
tänkvärda. Exempelvis finns många brister i de modeller som
används för att förutspå klimatförändringar.
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Tabell 1.

Temperaturen i Skåne

Temperaturavvikelser i grader Celsius per månad i Skåne
under fyra 30-åriga normal- eller referensperioder.
Temperaturavvikelser i °C mellan normalperioderna
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Månad

1931-1960
och
1901-1930

1961-1990
och
1931-1960

1991-2019
och
1961-1990

1991-2019
och
1901-1930

Januari

– 0,9

+ 0,1

+ 1,3

+ 0,4

Februari

– 0,8

+ 0,3

+ 1,4

+ 0,9

Mars

– 0,7

+ 0,5

+ 1,3

+ 1,0

April

+ 0,2

– 0,1

+ 1,7

+ 1,8

Maj

+ 0,3

+ 0,1

+ 1,0

+ 1,4

Juni

+ 0,5

+ 0,3

+ 0,3

+ 1,1

Juli

+ 0,4

+ 0,7

+ 1,5

+ 1,2

Augusti

+ 0,9

– 0,4

+ 1,4

+ 1,8

September

+ 0,7

– 0,4

+ 0,9

+ 1,2

Oktober

+ 0,3

+ 0,3

+ 0,1

+ 0,7

November

+ 0,8

– 0,3

+ 0,5

+ 1,0

December

+ 0,4

– 0,7

+ 1,0

+ 0,7

Medeltal

+ 0,2

– 0,1

+ 1,0

+ 1,1

Låt oss återvända till vår tid och se hur temperaturen
förändrats i Skåne. Den har definitivt både varierat och förändrats. Men är den globala uppvärmningen så alarmerande
som många forskningsinstitutioner och enskilda forskare
meddelar? Låt oss till att börja med följa förändringen i Lund.
Medeltemperaturen var cirka två grader lägre på 1860-talet
än i dag. Som framgår av figur 1 har temperaturen ökat med
knappt 0,15 grader per decennium sedan 1860-talet.
Ser vi enbart till de senaste fem decennierna (1970- till
2010-talet) ökade årsmedeltemperaturen i Lund med knappt
0,4 grader per decennium, således betydligt mer än de
0,15 grader per decennium om vi räknar med hela perioden
1860–2019. Under 2000-talets första 19 år har årsmedeltemperaturen endast ett år varit mindre än 1970–2019 års
genomsnitt på 8,4 plusgrader. Spridningen i figur 2 är i och
för sig stor, men trenden är tydlig och oroväckande.
Årsmedeltemperaturen mellan västra och östra Skåne
skiljer några tiondels grader, något högre i västra Skåne. Årsmedeltemperaturen i västra Skåne i figur 3 är ett medeltal av
väderstationerna Falsterbo, Malmö, Lund, Helsingborg och
Barkåkra/Ängelholm och i östra Skåne Kristianstad, Bollerup
och Simrishamn/Skillinge. Trenden är densamma i både
västra och östra Skåne. Den största temperaturökningen har
skett under de tre senaste decennierna.
Vilken är vår tids ”normala” temperatur, den temperatur
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man använder som ”mätare” vid jämförelser? Detta är en
bra fråga att ställa sig när avvikelser och förändringar i
temperaturen ska diskuteras och konstateras. Normal
perioder som omfattar en 30-årsperiod anses vara en god
standard. SMHI använder för tillfället normalperioden
1961–1990 och kommer i stället snart att använda normalperioden 1991–2020.
I figur 4 framgår att temperaturen i Skåne ökat med mer
än en grad månaderna januari, februari, mars, april, juli och
augusti vid jämförelse mellan månadsmedelvärdena mellan
de två senaste normalperioderna.
I tabell 1 presenteras avvikelser i månadsmedeltempera
turer för de fyra 30-åriga normalperioderna 1901–1930,
1931–1960, 1961–1990 och 1991–2020 (den sistnämnda
som saknar data för år 2020).
Årsmedeltemperaturen i Skåne, dvs genomsnittet av tolv
månaders medeltemperatur, var ungefär lika de tre första
normalperioderna men ökade i genomsnitt med cirka en
grad under den fjärde normalperioden (1991–2020), från
~7,5 till 8,6 grader.
Tankar om framtiden i Skåne

Människornas utsläpp av långlivade växthusgaser som kol
dioxid och metan fortsätter plus utsläpp av nya föreningar med
ännu starkare växthusverkan. Och den globala uppvärmningen
fortgår. Den höga takten på ökningen av koldioxid och andra
växthusgaser i atmosfären är mycket oroväckande. Om hundra
år kanske halten av enbart koldioxid i atmosfären är 500–600
ppm (ppm=miljondelar), att jämföra med den förindustriella
nivån på 280 ppm och dagens nivå på drygt 410 ppm. Den
stabilitet klimatet hittills uppvisat under mellanistiden Holocen
övergår då i ett instabilt tillstånd som med stor sannolikhet
kommer att medföra stora problem för mänskligheten.
Vi måste rädda oss från oss själva. I dag, inte i morgon för
då kan det vara försent.

•

I nästa artikel kommer nederbörden i Skåne under de senaste
drygt hundra åren att beskrivas.
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Om nederbörd
Vi lever på en blå planet. En planet som till
mer än två tredjedelar täcks av ”blått” vatten.
Utan vatten inget liv! Detta förklarar vattnets
stora betydelse i folktron. Guden och regngivaren Pluvius under antiken och regnets
gudinna Jord i den nordiska asatron är två
exempel bland många. Vattnets roll för livet
och även för döden spelar än idag en stor roll
i många religioner
TEXT: Lars Wiik,
forskare Hushållningssällskapet Skåne

Den här artikeln inleds med
några avsnitt om vattnets kretslopp,
avdunstning och luftfuktighet, och moln.
De avslutande avsnitten om nederbörd
och torka kan därefter läsas mot en bättre bakgrund och med
större förståelse.
Vattnets kretslopp

Vattnet på Jorden cirkulerar mellan hav, atmosfär och land.
Vattnet ingår i ett kretslopp med solen som kraftkälla.
Vattnets rörelse och förflyttning styrs av klimatet och
gravitationen. Under kretsloppet gör vattnet uppehåll i så
kallade reservoarer. Den största reservoaren är havet med
drygt 97 procent av allt vatten. Därefter följer istäcken och
glaciärer med 2 procent. I den tredje största reservoaren finns
grundvattnet med cirka 0,7 procent. I andra reservoarer som
sjöar, markvatten, atmosfären, floder och bäckar samt biosfären
finns endast mindre än 0,01 procent men är ändå mycket
viktiga delar i vattnets kretslopp. Vattnet stannar i reservoarerna
under olika lång tid, som kortast i atmosfären med en genomsnittlig uppehållstid på nio dygn och i det djupliggande
34

grundvattnet så länge som tiotusen år.
Sverige kan upplevas ha mycket goda förutsättningar för
grundvattenbildning och grundvattentillgång. Även om så är
fallet förekommer bristsituationer redan i dag och den pågående klimatförändringen kommer sannolikt att förvärra läget.
Avdunstning och luftfuktighet

Vid avdunstningen övergår vatten till vattenånga, en energi
krävande omvandling. På grund av att vattenmolekylerna är
starkt bundna till varandra krävs mycket värmeenergi för att
göra vatten till vattenånga. Så mycket som en tredjedel av
den solenergi som når Jorden beräknas användas till avdunstningen. Från haven avdunstar 86 procent och övriga
14 procent från land. Större delen av det vatten som avdunstar
från haven faller där tillbaka som nederbörd. Dock förs en
del av vattenångan som avdunstat från haven med vindar in
över kontinenterna och faller ut som regn tillsammans med
vattnet som avdunstar på land.
Sveriges nederbörd kommer huvudsakligen från den
avdunstning som sker i Nordatlanten. Av det regn som faller
i Götaland avdunstar cirka 60 procent, enligt beräkningar
gjorda på SMHI. Avdunstningen kan uppgå till så mycket
som flera hundra millimeter per år i vissa områden i Sverige.
Den globala uppvärmningen innebär att avdunstningen
ökar. Detta leder till att luftfuktigheten eller mängden
vattenånga i luften ökar. Luften kan också innehålla sju
procent mer vattenånga för varje grad som temperaturen
ökar. Sedan 1951 har den absoluta fuktigheten i luften ökat
i Sverige, mer längs kusterna än i inlandet. Detta ger förutsättningar för ökad nederbörd.
Vattenångan kommer i skymundan för koldioxiden när
den globala uppvärmningen debatteras. Men vattenångan
har, även om den är mer kortlivad, en starkare växthusverkan
än koldioxiden. Ökad avdunstning medför således ytterligare
ett minus som bidrar till den globala uppvärmningen.
Endast 0,001 procent av vattnet på Jorden befinner sig i
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atmosfären. Atmosfärens första tio kilometrar från Jordens
yta räknat, dvs i troposfären, rymmer det mesta av detta
vatten. Vi ser inte mycket av vattnet i atmosfären eftersom
det mesta är vattenånga som är en osynlig gas. Den procent
av det atmosfäriska vattnet som vi ser är molnen.
Moln

I atmosfären finns stoft eller små partiklar som sot, aska från
vulkanutbrott, damm från sandstormar, saltpartiklar och
annat. På dessa små partiklar som även kallas kondensationseller fryskärnor, omvandlas vattenångan under vissa för
hållanden till små vattendroppar eller så kallade molndroppar
genom kondensation eller till iskristaller genom frysning. Det
är dessa miljontals molndroppar och iskristaller som molnen
består av. Molndropparna är små, ungefär en tiondel av en
duggregndroppe och en hundradel av en normal regndroppe.
När luftmassor hävs kan moln bildas. Hävning innebär
att luftmassor stiger och avkyls varvid vattenångan i luftmassan kondenseras eller fryses till molndroppar respektive
iskristaller, dvs. moln. Denna hävning av luftmassor kan
ske på olika sätt, exempelvis längs väderfronter, eller då uppvärmd luft stiger (konvektion) och när luftströmmar tvingas
uppåt av berg och åsar (orografisk hävning).
Välkänd inom botaniken är Carl von Linné (1707–1778)
och hans Systema Naturae (1735). Däremot är det nog inte
så många som känner till Luke Howard (1772–1864).
A matörmeteorologen Luke Howard inspirerades av Carl
von Linné och namngav olika molntyper på samma sätt
som Carl von Linné namngav växter, dvs. med latinska
släkt- och artnamn som vanligtvis skrivs med kursiv stil.
Moln uppdelas i tio huvudtyper som fördelas på fyra
grupper. Tre av dessa huvudtyper återfinns inom gruppen
låga moln, dvs. moln på upp till två till tre kilometers
höjd från markytan. De är Stratus (dimmoln), Cumulus
(stackmoln) och Stratocumulus (valkmoln). Cumulus humilis
(vackertväderstackmoln) är ett exempel på ett molns ”artnamn”, enligt Luke Howards systematik. Inom gruppen
medelhöga moln på två till sju kilometers höjd återfinns de
två molntyperna Altocumulus (böljemoln) och Altostratus
(skiktmoln). I gruppen höga moln på cirka fem till tretton
kilometers höjd återfinns Cirrocumulus (makrillmoln),
Cirrus (fjädermoln) och Cirrostratus (slöjmoln). I en fjärde
grupp återfinns moln som passar in i mer än en av de tre
tidigare nämnda grupperna, som moln med stor vertikal
utsträckning. Hit räknas Cumulonimbus (åsk- eller bymoln)
som kan torna upp sig flera kilometer i höjd och även
Nimbostratus (regnmoln).
Förutom att moln grupperas efter vilken höjd de befinner
sig på, finns även andra kännetecken. Moln kan bestå enbart av molndroppar, enbart av iskristaller eller både och,
bildas på olika sätt samt ge nederbörd av olika intensitet,
om de överhuvudtaget ger nederbörd. Nimbostratus är de
effektivaste regnmolnen med långvariga regn över stora
områden och låg intensitet. Dess motsats är Cumulonimbus
(bymoln) med kortvariga regn över små områden och hög
intensitet. I ett bymoln kan finnas 10 000-tals kubikmeter
vatten! En molntyp övergår ofta i en annan molntyp, som
Cumulus till Cumulonimbus eller Cirrus till Altostratus.
Likväl som moln bildas kan de upplösas vid högtryck.
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Nederbörd

Nederbörd är den del av atmosfärens vatten som i olika form
når Jordens yta. Nederbörden bildas när molndroppar eller
iskristaller slår sig samman och blir så pass stora att de faller
ner till Jordens yta. När exempelvis dropparna är små är deras
fallhastighet cirka en meter per sekund och ett duggregn uppstår. När dropparna är stora som normala regndroppar faller
de betydligt fortare och då som vanligt regn. Beroende på
temperatur och andra förhållanden i atmosfären faller de ner
som regn, snö, snöblandat regn eller hagel. Underkylt regn
kan bilda is-skikt när regndropparna landar.
En millimeter nederbörd betyder att en kvadratmeter
mottar en liter vatten, vilket omräknat ger 10 000 liter eller
10 kubikmeter vatten per hektar. Om nederbörden på ett år
är 600 millimeter innebär det att en kvadratmeter mottar
600 liter per kvadratmeter och följaktligen mottar ett hektar
6 miljoner liter eller 6 000 kubikmeter vatten.
Årsnederbörden i Sverige är cirka 1000 ± 500 millimeter
vilket kan jämföras med platser som Hawaii och nordöstra
Indien där nederbörden är tio gånger större. På andra
platser som Sahara, norra Chile och det inre av Antarktis är
nederbörden närapå lika med noll.
Våra svenska rekord i nederbörd är egentligen obetydliga
i jämförelse med andra platser på Jorden. Det svenska
rekordet i årsnederbörd på 1 866 millimeter uppmättes i
Västergötland 2008. I Indien registrerades 26 470 millimeter
under ett år på 1860-talet. I Indien finns även rekordet på
högsta genomsnittliga årsnederbörd – 11 873 millimeter.
Normalt varierar nederbörden per månad i Sverige mellan
20 och 100 millimeter. Den största nederbörden i Skåne
per månad är de 333 millimeter som uppmättes i Bäckaskog
under juli 1959. Båstad fick 159 millimeter den 26 juli 1937

Artikelserien Klimat i Skåne
I denna artikelserie i Skåne planeras ytterligare två artiklar.
De som följer är
•

Klimat i Skåne. Om vädermärken och väderprognoser.

•

Klimat i Skåne. Växtodling i framtiden.

Tidsperspektivet i artiklarna om temperatur och nederbörd
begränsar sig främst till 1950–2019 samt jämförelser mellan
referensperioden 1961–1990 och de därpå följande tre
decennierna. Dessa jämförelser gör jag mot bättre vetande.
Gösta H Liljequist, meteorolog och professor vid Uppsala
universitet 1958–1979, varnar i sin bok Populär meteorologi
(1966) för att det i stort sett är mycket svårt ”att inom ett kortare
tidsintervall på några decennier upp till ett sekel avgöra om en
variation i klimatvärdena skall tillskrivas en klimatfluktuation
eller ”slumpen””. Med tanke på den pågående galopperande
klimatförändringen som inte var uppenbar 1966 vågar jag ändå
göra dessa jämförelser.

På hemsidan hittar du lästips, ordförklaringar och liten väderlära.
https://hushallningssallskapet.se/alla-sallskap/valj-sallskap/skane/
regionala-verksamheter/skanska-lantbruk/
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Figur 1. Nederbörd, april, maj, juni och juli månad under 35 år i Skåne. Genomsnitt av tio platser med
SMHI-stationer, 1985–2019.

vilket är den största nederbördsmängden under ett dygn på
en SMHI-station i Skåne. I andra mätningar som gjorts på
andra stationer än SMHI:s uppmättes mer än 200 millimeter
per dygn i sydöstra och nordöstra Skåne under bland annat
1960-talet. Men som sagt i en del andra länder kan det
regna med betydligt högre mängd och intensitet. Som
världsrekorden 31 millimeter per minut, 305 millimeter per
timme och 1 825 millimeter under 24 timmar.
Även snö och hagel har såklart sina rekord. Det hittills
tyngsta svenska haglet hade en vikt på 0,2 kg att jämföra
med världens tyngsta enskilda hagel på 1 kg i Bangladesh
1986 och det tyngsta aggregerade haglet på 4 kg i Kina
1902. I Indien dog 246 personer av hagel den 20 april 1888.
Vi kan konstatera att i Sverige har vi hittills undgått
förödande nederbördsrelaterade naturkatastrofer som då och
då inträffar i andra delar av världen.
Torka

En torrperiod är ett faktum om regn uteblir under en längre
tid. Utan bevattning kommer grödorna då att lida av torka,
inte minst om det dessutom är varmt och avdunstningen är
hög. Så ogynnsamma var förhållandena i Skåne 2018. Nederbörden under de för växtodlingen viktiga månaderna maj,
juni och juli var klart mindre än normalt detta år, exempelvis
endast 10–25 procent av normal nederbörd föll under maj.
Dessutom var avdunstningen hög i det varma vädret. Att det
inte regnar på en eller två veckor under växtodlingssäsongen
är inte så ovanligt, men när torrperioderna och varmt väder
drar ut på tiden i flera veckor eller till och med månader som
2018 vantrivs grödorna vilket följaktligen leder till dåliga
skördar. En del grödor som potatis och köksväxter gav hygglig
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avkastning ändå, men då med hjälp av intensiv bevattning.
Emellertid är det endast några få procent av Sveriges åkerareal
som bevattnas. Torkan 2018 beräknas ha kostat det svenska
jordbruket flera miljarder kronor och gav det sämsta resultatet
på åtminstone 30 år. En dryg miljard betalades ut som krisstöd till drabbade lantbrukare.
Torkan 2018 är inte unik. I nordöstra Västergötland
regnade det inte en droppe på drygt två månader mellan
den 22 mars och den 26 maj 1974. Lika illa var det i syd
östra Blekinge som inte fick regn på 60 dagar mellan den
13 maj och den 11 juli 1992. Även så långt tillbaka i tiden
som på 1600- och 1700-talen finns rapporter om somrar
med torka och hetta. Nu är det inte enbart kombinationen
torka och hetta som kan vara förödande för lantbruket. Så
har exempelvis torka som följts av för mycket regn orsakat
stora problem vissa år. Det finns fog för lantbrukarnas återkommande missnöje med vädret.
Risken för skogsbränder ökar under torrperioder. Ett
exempel är skogsbranden i Västmanland som härjade under
tio dagar i början på augusti 2014. Skogsvärden för en miljard
kronor på drygt 13 000 hektar gick upp i rök förutom ytterligare skador. Även om skogsbränder gynnar många arter är
det naturligtvis inget vi önskar ska förekomma okontrollerat,
speciellt inte nu i den globala uppvärmningens tidevarv.
Nederbörd i Skåne

Låt oss nu se hur nederbörden tett sig i Skåne under de senaste
decennierna. Är trenden lika säker för nederbörd som för
temperatur som beskrevs i förra numret av Skånska Lantbruk?
Årsmånen, dvs. vädrets och andra faktorers inverkan på
växtligheten och grödorna skiljer mycket mellan år. I figur 1
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Tabell 1. Genomsnittlig nederbörd (mm) per månad på tio platser (SMHI-stationer) i Skåne på 2010-talet (2010–2019).
Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Falsterbo

35

24

30

24

30

45

52

79

47

49

47

46

Malmö

59

42

45

30

35

70

61

91

54

67

65

77

Lund

55

41

41

29

37

64

54

92

59

70

64

75

Vomb

53

41

40

30

37

61

61

83

58

68

62

71

Helsingborg

50

41

41

29

43

65

63

83

57

67

56

63

Barkåkra/Tånga

42

39

35

28

44

77

64

106

64

69

47

57

Osby

60

50

42

39

60

71

70

82

66

88

69

78

Kristianstad

43

30

28

26

40

64

70

58

41

77

67

50

Bollerup

63

41

38

31

40

56

64

64

52

82

77

79

Simrishamn/Skillinge

49

34

30

25

33

47

61

58

46

62

68

60

10 platser i Skåne

51

38

37

29

40

62

62

80

55

70

62

66

Plats

60
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Nederbörd per månad, mm

y = 0,0767x - 99,189
R² = 0,40452
40
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0
1950
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Sju decennier, 1950-tal till 2010-tal

Figur 2. Genomsnittlig nederbörd per månad på tio platser i Skåne (SMHI-stationer) under sju decennier,
1950-, 1960-, 1970-, 1980-, 1990-, 2000- och 2010-tal.

framgår detta tydligt när det gäller nederbörden. Under de
senaste 35 åren har det regnat förhållandevis mycket eller
ytterst lite under vårbruksmånaden april, 59 millimeter
1995 och 1998 och endast 6 millimeter 2005. Sammantaget
under de fyra växtodlingsmånaderna april, maj, juni och
juli månad har det i genomsnitt under de senaste 35 åren
fallit 203 millimeter med som minst 71 millimeter (2018)
och som mest 402 millimeter (2007).
I genomsnitt under det senaste decenniet (2010–2019) i
Skåne regnade det mest under augusti månad (80 millimeter)
och hälften eller mindre under februari, mars, april och maj,
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tabell 1. Minst regnade det under april, endast 29 millimeter.
Sommarmånaderna juni och juli var förhållandevis nederbördsrika med mer än 60 millimeter per månad såväl som
höstmånaderna oktober och november samt vintermånaden
december.
Under de senaste sju decennierna har nederbörden som
ett genomsnitt över alla årets månader ökat med nästan
5 millimeter per månad, dvs en ökning med 10 procent på
70 år, figur 2.
Vilken är vår tids ”normala” nederbörd, den nederbörd man
använder som referens vid jämförelser? Detta är en bra fråga
37
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Figur 3. Årsnederbörd under tre normal- eller referensperioder på fyra platser i Skåne, 1931–1960, 1961–1990
och 1991–2019 (2020 saknas).

att ställa sig när förändringar i nederbörden ska diskuteras
och konstateras. Normalperioder som omfattar en 30-årsperiod anses vara en god standard. I figur 3 redovisas
årsnederbörden från de tre senaste normal- eller referensperioderna, 1931–1960, 1961–1990 och 1991–2019 (2020
saknas) på fyra platser med SMHI-stationer. I figuren
framgår med något undantag att nederbörden ökat från den
första 30-årsperioden till de senare, med högst nederbörd
den senaste 30-årsperioden 1991–2019.
Under den senaste 35-årsperioden (1985–2019) har
temperaturen ökat mer än under den närmast tidigare
(1950–1984). Det motiverar en jämförelse för nederbörden
mellan dessa två 35-årsperioder. Högre temperatur leder till
ökad avdunstning och troligen mer nederbörd. I figur 4 presenteras årsmedelnederbörden från dessa två 35-årsperioder
på tio platser med SMHI-stationer i Skåne. Årsnederbörden
har i genomsnitt av dessa tio platser i Skåne ökat med drygt
30 millimeter den senaste 35-årsperioden, dvs. en ökning
med cirka 5 procent från den tidiga 35-årsperioden till den
senaste.
När på året nederbörden faller och med vilken intensitet
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kan skilja vid jämförelse mellan två perioder. Ser vi till
skillnaden mellan de enskilda månaderna och den senaste
35-årsperioden (1985–2019) och den närmast föregående
(1984–2019) har nederbörden ökat mest under juni och
augusti, tabell 2. Under april har nederbörden däremot
minskat något. Under flera av de andra månaderna är
skillnaden mellan de två 35-årsperioderna inte särskilt stor.
Tankar om framtiden i Skåne

Förändring i nederbörd verkar följa den som beskrevs för
temperatur i förra numret av Skånska Lantbruk. Det är inte
så konstigt eftersom temperatur och nederbörd samspelar. På
grund av ökad temperatur kommer avdunstning och nederbörd att öka i Skåne framöver, inte minst under sommarmånaderna då temperaturen är hög. Fortsätter trenden som
redovisas i denna artikel kommer juni och augusti att få mer
nederbörd än idag. April kan däremot få lägre nederbördsmängder än dagens redan låga.
Även om nederbörden kommer att öka under vissa
månader så kommer troligen torka att bli vanligare. Ökad
avdunstning kommer att leda till att markfuktigheten
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Figur 4. Årsmedelnederbörd (mm) under två 35-årsperioder på tio platser i Skåne, 1950–1984 och 1985–2019.

Tabell 2. Skillnad i nederbörd per månad mellan den senaste 35-årsperioden (1985–2019)
och den närmast föregående (1950–1984).
Skillnad i månadsnederbörd mellan den senaste och den föregående 35-årsperioden, 1985-2019 minus 1950-1984, mm

SMHI-station

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Falsterbo

-4

-5

-4

-9

-2

+7

+5

+10

+6

-2

-1

+1

Malmö

+2

+6

+4

-5

-2

+14

+5

+11

+3

+4

+1

+8

Lund

-1

+4

+1

-5

-3

+9

-7

+8

0

+4

-2

+7

Helsingborg

+4

+10

+3

-6

+1

+16

-4

+20

+1

+5

-1

+5

Barkåkra/Tånga

+2

+7

0

-6

+4

+12

+7

+15

+1

0

-14

-2

Osby

+8

+16

+6

-1

+8

+15

+4

+3

+4

+8

+1

+4

Kristianstad

+1

+4

-1

-3

-1

+18

-1

+8

+4

+9

+3

+2

Bollerup

-1

+4

+2

-5

-1

+8

-4

0

0

+4

-11

0

Simrishamn/Skillinge

+4

+6

+2

-9

-1

+4

-2

+8

-2

+3

-6

-1

Vomb

+3

+5

+2

-1

+2

+8

+2

+13

+6

+4

-5

+5

Skåne 10 platser

+2

+6

+2

-5

+1

+11

0

+10

+2

+4

-3

+3

 inskar vilket missgynnar grödornas tillväxt under en
m
dessutom framtida 60–90 dagar längre vegetationsperiod.
Försommartorkan i sydöstra Sverige inklusive östra Skåne
kan bli vanligare än idag.
Flödena i Skånes åar kan under vissa perioder på året
leda till översvämning, bland annat Kristianstadsområdets
låglänta delar kanske står först på tur att drabbas. Andra
perioder blir däremot vattenflödena låga vilket troligen leder
till låga grundvattennivåer och vattenbrist.
Hoten om kommande översvämningar, torka och
vattenbrist kommer att kräva omfattande åtgärder inom
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lantbruket. Inte minst inom dränering, vattenmagasinering,
resurs- och kostnadseffektiv bevattning. Det slösaktiga sätt
bevattning görs på idag med kanon, ramp och centerpivot
måste ändras.
Samma avslutning som i föregående artikel om Skånes
temperatur är gångbar även för nederbörd: Vi måste rädda
oss från oss själva. I dag, inte i morgon för då kan det vara
försent.

•

I nästa artikel kommer vädermärken att omtalas och väder
prognoser dryftas.
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Om vädermärken
Kännedom om det kommande vädret är mycket
viktigt för många verksamheter, inte minst för lantbruket. Vädret har därför haft en stor roll, först i
folktron och sedan i vetenskapen. Att kunna spå
väder har stått och står högt upp på önskelistan.

Om vädermärken är den fjärde
artikeln i artikelserien Klimat i Skåne.
Inblickar ges här i hur vädret förr i
världen förutspåddes med hjälp av så
kallade vädermärken. Vädermärken var minnesregler som
byggde på observationer av bland annat moln, sol, måne,
stjärnor, vind, halofenomen, vattenstånd, flora och fauna.

Almanackor utgavs i Sverige för första gången i mitten på
1500-talet. Tillsammans med psalmboken med lilla katekesen
och så småningom Bibeln var almanackan de enda tryckalster
som fanns i många hem under de närmast följande seklerna.
Förutom enbart en förteckning över årets vardagar, helger
och högtider innehöll almanackan astrologi och allehanda
information i form av text och bilder, en läsning som säkert
uppskattades mer än de med hjälp av husförhör påtvingade
religiösa texterna. Solens, månens, stjärnornas och kometernas
position på himlavalvet ansågs kunna förutsäga väder och
hälsa. Förutsägelser om hur vädret skulle bli byggde bland
annat på att månen ansågs påverka vädret och att vädret
dag för dag vart nittonde år upprepades. Inte förrän 1869
slopades denna villfarelse i almanackan. Kanske det dröjde så
länge eftersom det var Anders Celsius (1701–1744), professor
i astronomi och en av de först invalda i Kungliga vetenskaps
akademien, som understödde och först införde idén om
månens nittonåriga cykler i sin egenutgivna almanacka.

Tid

Bondepraktikan

Ordning och reda i tillvaron kräver någon form av tidsbegrepp. Aktiviteter och händelser behöver placeras i tiden,
både de som ägt rum och de som kommer att ske. Redan för
många hundra år sedan beskrevs tidens gång med hjälp av
runstavar, prognostica, kyrkans kalendarier, almanackor och
med hjälp av olika märken eller tecken.

I Bondepraktikan gäller vädermärkena år efter år, och
inte enbart ett år i sänder som i almanackan. Tilltron till
jultolftens (de tolv dagarna efter julafton) betydelse för det
nya årets månaders väder upptar ett par kapitel i början av
Bondepraktikan. Genom de förutsägelser och spådomar
om vädret som finns i Bondepraktikan trodde man bland
annat att årsväxten och grödornas avkastning kunde bedömas.
Många vädermärken innehöll spådomar som kunde tolkas på
helt olika sätt och ofta hade rätt i något avseende. Detta kanske
bidrog till att Bondepraktikan överlevde i mer än fyra sekel.
Den svenska Bondepraktikan är till stora delar över
sättningar av danska och tyska utgåvor som i sin tur byggde
på forntida, antika och medeltida källor. Så beskrivs i den

TEXT: Lars Wiik,
forskare Hushållningssällskapet Skåne

På hemsidan hittar du lästips, ordförklaringar och liten väderlära.
https://hushallningssallskapet.se/alla-sallskap/valj-sallskap/skane/
regionala-verksamheter/skanska-lantbruk/
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svenska Bondepraktikan exempelvis hur vindruvor ska odlas
och vin framställas. Den första kända Bondepraktikan gavs
ut i Sverige 1662. Dess mer utförliga titel är ”En liten bok
som kallas Bonde–Praktika, eller Väderbok, innehållande
några sköna regler, huruledes man skall känna och lära
årens lopp, alltid varandes, år ifrån år”. På titelsidan finns
även följande vers som månne är ett exempel på dåtidens
marknadsföring:
”Fromme läsare, köp nu mig,
Mycket förstånd lärer jag dig,
Bonde–Praktika är mitt namn,
Läs mig, det länder dig till gagn,
Det hela årens lopp vill jag dig lära,
varefter du dig skall regera”.
Den svenska Bondepraktikan har med sina cirka femtio
upplagor givit råd till bönder under många generationer.
Det sägs att många av utvandrarna till Amerika i
packningen hade Bibeln, katekesen, psalmboken och
Bondepraktikan.
I Bondepraktikans senare upplagor ingår svenska
vädermärken i ett tillägg som gjordes 1733 när naturvetenskaperna började göra sig gällande och astrologin alltmer
misstroddes. Vädermärken som grundade sig på iakttagelser
i naturen fick då större betydelse.
Kunskap och vädermärken

Ordspråk och talesätt ger en inblick i vad kunskap är.
”Kunskap är inte ärvd utan förvärvad” och ”Kunskap är en
skatt, men praktiken är nyckeln till den”. Men kunskap är
inte allt: ”Vad tjänar vetandet till, om vettet saknas”.
Kunskap är ett mångsidigt begrepp som sysselsatt
filosofer och tänkare genom tiderna. I vår del av världen
diskuterades vad kunskap är redan under antiken av Platon
och Aristoteles. Kunskap är vetande och kunnande, både i
teorin och praktiken. En kunnig eller kunskapsrik person
kan förstå och förklara sakförhållanden samt förutsäga
händelser, och inte minst använda sig av sin kunskap.
Kunskap behövs för att få svar på viktiga frågor och lösa
problem som gör att vi och våra efterkommande kan överleva och leva gott.
Kunskap om vädermärken finns vilket framgår under
rubriken Källor. Det betyder inte att vädermärken bygger
på fakta/kunskap. Många vädermärken kan föras till
astrologin som är en pseudovetenskap, dvs. ett område
som försöker ge sken av att vara en vetenskap utan att vara
det. Vädermärken med astrologisk bakgrund kan således
betraktas mer som folktro, skrock och vidskepelse. Men
det finns undantag, som vädermärken som bygger på
observationer och iakttagelser i naturen. Så skriver
Uppsalas första professor i meteorologi Hugo Hildebrand
Hildebrandsson (1838–1925): ”Det är framför allt de optiska
fenomenen, himlakropparnas utseende, molnens och luftens
beskaffenhet samt i andra rummet ett stort antal iakttagelser ur
växt- och djurverlden, som äro förtjenta af tillit”. Kanske är
det så att dessa fåglar och djur redan hade uppfattat
begynnande väderförändringar som människan ännu inte
hunnit märka? Även meteorologen Alf Nyberg menade att
många vädermärken gav uttryck för skrock och vidskepelse.
Men han konstaterar också att det finns vädermärken med
hög trovärdighet.
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Exempel på vädermärken
•

Mars torr: april våt, och majus kall, fyller bondens hus och
lador all. Men april torr och ren, är bonden till stor men.

•

Grön Mårtensafton, hvit julafton; hvit Mårtensafton, grön
julafton.

•

Aprilsnö ger fåragö.

•

Då fjädermoln gå mot öster, komma de igen tredje dagen
med regn.

•

Röda skyar på himmelen om aftonen båda om sommaren
värme, om hösten storm.

•

Vädersolar betyda alltid blåst; om de äro mer bleka än
röda, betyda de tillika regn.

•

Regnar det och solen skiner, så blir det regn i morgon med.

•

Horrevindar (virvelvindar) bådar regn.

•

Regnbågen om kvällen tyder på vackert väder.

•

Om solen kryper i säck (går ned bakom tjocka moln)
och är mycket stor och mörkröd blir det regn.

•

När molnen uti regnväder skiljas åt, så att ren blå sky
synes däremellan, lika som genom hål eller öppningar,
vänder regnet snart igen.

•

Torrevärsdroppar (dagg) på morgonen visar säkert att
det inte blir regn.

•

Loppor, harkranckor och flugor stinga hardt betyder regn.

•

När mygg om hästen bita svåra, dess mer regn skall du
taga vara.

•

När flugorna sitta duvne i varmt väder, väntas ett långsamt regn.

•

Flyg, flyg, åkerhöna (nyckelpiga), i morgon få vi sol och
vackert väder.

•

Det är förutan bedrägeri visst och sant, att när svalorne
flyga på vatten, med sina vingar däruti slå, ett stort regn
vi visserlig få.

•

När foglarna under vintern närma sig husen, blir det
stark köld och snö.

•

När röken icke av husen vill, en stor regnskur stundar till.

Några vädermärkens budskap

Hugo Hildebrand Hildebrandsson sammanfattar i sin uppsats (se Källor) vad vädermärkena under årets tolv månader
ger uttryck åt: ”I januari och februari skall man hafva köld och
snö, annars förutsägas missväxt, sjukdomar och vårfroster. Mars
bör vara torr och kall, så att vegetationen ej i förtid väckes till
lif, april bör vara våt, så att tjälen går ur jorden och denna får
nödig fuktighet, maj åter bör vara kylig, så att ej växterna, som
ofvan sagdt, genom en för tidig utveckling taga skada af nattfrost. Detsamma gäller ännu i viss grad om juni, dock behöfves
så småningom mera värme och fuktighet. Regn omvexlande med
nordliga vindar och klarnande himmel är godt och påskyndar
växtligheten. »Bed om regn före midsommar: efteråt kommer det
nog din bön förutan!». Under juli och augusti får ej regna för
mycket. Då vår egentliga regntid just infaller dessa månader, så
är det för mycken nederbörd under skördetiden, som utgör största
och vanligaste olägenheten. Hösten bör, som sagdt, så länge som
möjligt vara frostfri, först och främst så länge vegetationen ännu
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varar, men äfven sedan, ty ’mycket frost och snö i oktober bådar
mild januari’. Det samma gäller än om november, men ’kall
december med mycken snö lofvar godt år’.”
Källor

Mina källor och underlaget till denna artikel är framförallt
från fyra personer/tidsperioder – Olaus Magnus/första halvan
av 1500-talet, Hugo Hildebrand Hildebrandsson/slutet på
1800-talet, Sigfrid Svensson/första halvan av 1900-talet och
Alf Nyberg/senare delen av 1900-talet.
• Olaus Magnus, 1555. Historia om de nordiska folken.
22 band.
• Hugo Hildebrand Hildebrandsson, 1884–1885. Samling
af bemärkelsedagar, tecken, märken, ordspråk och skrock
rörande väderlek. Antiqvarisk Tidskrift för Sverige.
• Sigfrid Svensson, 1945. Bondens år: Kalender och
märkesdagar, hushållsregler och väderleksmärken.
• Alf Nyberg, 1980. Vädermärken att lita på.
Olaus Magnus (1490–1557) berättar i sin Historia om de
nordiska folken mycket positivt och inte alltid trovärdigt.
I böckerna omtalas ett 80-tal vädermärken.
Hugo Hildebrand Hildebrandsson (1838–1925) var
den första professorn i meteorologi i Uppsala. Han var en
föregångsman vid uppbyggandet av den svenska väderlekstjänsten.
Sigfrid Svensson (1901–1984) var professor i nordisk och
jämförande folklivsforskning vid Lunds universitet. Hans
bok Bondens år är främst en etnologisk betraktelse av hur
bönder under olika tidsperioder tänkte och levde.
Alf Nyberg (1911–1993) var en erkänd meteorolog
och generaldirektör för SMHI. Han granskade närmare
500 vädermärken från olika källor i sin bok Vädermärken
att lita på.
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Avslutning

På SMHI:s hemsida kan man läsa om den moderna synen på
vädermärken. När det gäller ”Anders slaskar, julen braskar”
har man gjort en analys och skriver inledningsvis: ”Varje år
brukar vi på SMHI få frågan om det ligger någon sanning
bakom den här gamla ramsan. Men vi måste tyvärr göra den
besviken som tror att vädrets oerhört komplicerade mönster
skulle rymmas i en ramsa på endast fyra ord.”
I den femte och nästsista artikeln i artikelserien Klimat i
Skåne läggs fokus på meteorologins framsteg och moderna
väderprognoser. Vad behövs mer än en ramsa på fyra ord?

•

Artikelserien Klimat i Skåne
I denna artikelserie i Skåne planeras ytterligare
två artiklar.
•

Klimat i Skåne. Om väderprognoser.

•

Klimat i Skåne. Växtodling i framtiden.

Tidsperspektivet i artiklarna om temperatur och
nederbörd begränsar sig främst till 1950–2019
samt jämförelser mellan referensperioden
1961–1990 och de därpå följande tre decennierna.
Dessa jämförelser gör jag mot bättre vetande.
Gösta H Liljequist, meteorolog och professor vid
Uppsala universitet 1958–1979, varnar i sin bok
Populär meteorologi (1966) för att det i stort sett
är mycket svårt ”att inom ett kortare tidsintervall
på några decennier upp till ett sekel avgöra om
en variation i klimatvärdena skall tillskrivas en
klimatfluktuation eller ”slumpen””. Med tanke på
den pågående galopperande klimatförändringen
som inte var uppenbar 1966 vågar jag ändå göra
dessa jämförelser.
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Om väderprognoser
Om väderprognoser, är den femte artikeln
i Skånska Lantbruks artikelserie Klimat i Skåne.
TEXT: Lars Wiik, forskare
Hushållningssällskapet Skåne

Jordens atmosfär kan liknas vid
ett äpples skal. Hela jordklotet finns
innanför det tunna skalet och ett
oändligt universum utanför. I princip
allt det vi räknar som väder sker i den
första delen av atmosfären, dvs. i troposfären som i genom
snitt omfattar den dryga första milen från jordens yta räknat.
Att kunna ställa väderprognoser, och varna för exempelvis
storm, torka och hala vägar är ett av de viktigaste områdena
inom meteorologin. För enskilda, företag och samhället
i stort är detta mycket värdefullt eftersom åtgärder mot
oönskat väder då kan planeras.
Meteorologi är vetenskapen om den växlande atmosfärens
fysik och kemi, omfattande alla förhållanden och komplexa
samband mellan solens instrålning, jordens rotation, till
stånd och rörelser i atmosfären, oceanerna och på land.
En vetenskap med många variabler! Av detta kan vi förstå
att prognosmeteorologerna har en svår men för oss alla
angelägen uppgift. Men först en liten historisk tillbakablick.
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Följden av skeppsbrott

Krimkriget, november 1854. Alliansens flotta med brittiska och
franska skepp på Svarta havet var fullastade med mat, kläder,
ammunition och annan utrustning till trupperna på Krim
halvön. På kvällen den trettonde november föll temperaturen
och det började regna och blåsa. En kall, våt och obehaglig natt
väntade. Nästa dag slog stormen till med mycket hård vind,
häftiga regn, hagel och snö. Många sjömän drunknade, stora
värden förlorades när flera av skeppen gick till botten och
trupperna gick miste om vinterns förnödenheter.
Stormen kunde under dess framfart följas från västra
Europa ner till Krimhalvön. Inflytelserika personer menade
att katastrofen hade kunnat undvikas. Professorn i astronomi
Urbain Le Verrier (1811–1877) fick därför redan en vecka
efter katastrofen uppdraget att finna metoder som varnar
för stormar. Han startade ett europeiskt nätverk som med
den nyuppfunna telegrafen utväxlade väderobservationer.
Redan efter några år publicerades de första väderprognoserna
i Frankrike.
Skeppsbrott var också anledningen till att engelsmännen
kom att engagera sig. Mellan 1855 och 1860 skedde tusentals skeppsbrott på Storbritanniens kuster på grund av
dåligt väder. Åtskilliga människor drunknade. I 1800-talets
värsta storm på Irländska sjön 1859 miste fyrahundrafemtio av ångfartyget Royal Charters passagerare livet.
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Royal Charters skeppsbrott var droppen och meteorologen
och konteramiral Robert FitzRoy (1805–1865) kunde
redan 1861 via telegrafen varna fiskelägen och hamnar
för annalkande stormar.
Hushållningssällskapet anno 1881

Tidigt ute var även hushållningssällskapen när det gällde
vädertjänst till jordbrukarna. Med hjälp av medel från Hus
hållningssällskapen startades 1878 flera hundra stationer för
mätning av nederbörd i hela landet, men även temperatur
på en del av dem. Resultat från mätningarna på stationen
i Alnarp rapporterades i Malmöhus läns Kongliga Hus
hållningssällskaps Qvartalstidskrift för åren runt 1880.
I samma Qvartalstidskrift från 1881 finns en skrivelse
med rubriken ”Meteorologisk Tidning” som det finns
anledning att citera:
”Till Malmöhus Läns Kongl. Hushållnings–Sällskap. Då det
vid de flesta tider på året, men framförallt under skördetiden,
obestridligen skulle vara af högsta gagn för landtmännen, om
de genom i rättan tid erhålla kännedom om de numera i alla
länder dagligen verkstälda meteorologiska observationer sattes i
tillfälle att någon tid – om också blott några timmar – i förväg
kunna bestämma den stundande väderleken, – och då de
meteorologiska meddelanden, som för närvarande förekomma i
vissa dagliga tidningar icke uppfylla sitt ändamål, dels emedan
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Artikelserien Klimat i Skåne
I denna artikelserie planeras ytterligare en artikel.
•

Klimat i Skåne. Växtodling i framtiden.

Tidsperspektivet i artiklarna om temperatur och nederbörd begränsar sig främst till 1950–2019 samt jämförelser mellan referensperioden 1961–1990 och de därpå följande tre decennierna. Dessa
jämförelser gör jag mot bättre vetande. Gösta H Liljequist, meteorolog
och professor vid Uppsala universitet 1958–1979, varnar i sin bok
Populär meteorologi (1966) för att det i stort sett är mycket svårt
”att inom ett kortare tidsintervall på några decennier upp till ett
sekel avgöra om en variation i klimatvärdena skall tillskrivas en
klimatfluktuation eller ”slumpen””. Med tanke på den pågående
galopperande klimatförändringen som inte var uppenbar 1966 vågar
jag ändå göra dessa jämförelser. Se tidigare artiklar i Skånska
Lantbruk nr 1, nr 2, nr 3 och nr 5 2020.

de vanligen inträffa först samtidigt med eller stundom efter den
förutsagda väderleksförändringen, dels icke komma den stora
mängden jordbrukare till godo, – så vilja undertecknade, öfvertygade om den stora vigten deraf, att något i detta hänseende
göres för länets jordbrukare, och som gjort sig underrättade, att
särskildt på grund af en väntad förändring af den utländska
observationstiden (?) utsigt skulle kunna finnas genom en daglig
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tidnings förmedling betydligt tidigare än nu skett och i vida
större kretsar meddela landtmännen de stundande väderleksförändringarne, såvida vissa härmed förenade kostnader kunna
ersättas – hos Malmöhus Läns Hushållnings–Sällskap föreslå
och anhålla:
Att Sällskapet ville gifva sitt understöd åt någon dylik
åtgärd för en hastig spridning av väderleksnotiser till
länets jordbrukare, hvilken redan under början af nästa år
kunde föreslås och verkställas, samt för detta ändamål till
Beredningskomiténs förfogande för en gång ville ställa ett
anslag af 2 000 kronor, hvilka medel dock icke skulle utgå,
förrän en fullständig plan för anförde förslags realiserande
blifvit framlagd och af Bedredningskomitén godkänd. Alnarp
och Bjellerup den 24 Nov. 1881.”, undertecknat av
S. Forsberg i Alnarp och H L O Winberg på Bjellerup.
Förvaltnings–Utskottet gav besked redan i protokollet för
den 13 Dec. 1881:
”§. 11. Till bestridande af kostnaderna för årets
metereologiska iakttagelser inom länet, beslöt Utskottet
hemställa att 500 kronor måtte dertill af Sällskapet beviljas,
hvaremot ett af herrar S Forsberg och H Winberg väckt förslag
om 2 000 kronors anslag för att få väderleksiakttagelser ytter
ligare spridda inom länet, skulle afstyrkas.”
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Således blev det inte denna gång någon extra satsning på
väderinformation, trots en framsynt hemställan i en enda
lång välformulerad mening.
En jämförelse av penningvärdet 1881 med dagens, ger
att de 2 000 kronor man sökte 1881 motsvarar köpta varor
och tjänster för 125 225 kronor år 2021. En årslön på
2 000 kronor 1881 motsvarar en årslön på nära 2,6 miljoner
kronor år 2021.
Källa: Edvinsson R & Söderberg J. 2011. A consumer
price index for Sweden 1290–2008. Review of Income and
Wealth, 57 (2), 270–292.

•

Mycket kan sägas om väderprognoser varför denna,
den femte och nästsista artikeln i artikelserien Klimat
i Skåne, fortsätter i kommande nummer av Skånska
Lantbruk. Redan nu kan du läsa om tidiga och nutida
nydanare inom meterologin på hemsidan
https://hushallningssallskapet.se/alla-sallskap/
valj-sallskap/skane/regionala-verksamheter/
skanska-lantbruk/klimat-i-skane/
I nästa Skånska Lantbruk beskrivs väderprognoser
utifrån frågeorden varför, vem, vad, hur, var och när.
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Om väderprognoser
Tidiga nydanare

Vilhelm Bjerknes (1862–1951)
Grunden till dagens väderprognoser lades under 1900-talets första decennier av fysikern,
matematikern och meteorologen Vilhelm Bjerknes som inrättade Bergenskolan. Man får nog säga att
det var ett paradigmskifte som kom med Bergenskolan. Vari bestod detta paradigmskifte? Jo, genom
nytänkande, beskrivning och förståelse av atmosfärens tillstånd och rörelser på olika höjder och
samband mellan olika fysikaliska parametrar. Begrepp som luftmassor, kall– och varmfronter infördes
samt förklaringar om hur lågtryck uppstår, förstärks och försvinner. Med hjälp av modeller, den
allmänna gaslagen, Newtons naturlagar och termodynamikens rörelseekvationer kunde förändringar i
vädret beskrivas. Grunden till matematiskt beräknade eller numeriska väderprognoser var lagd.
Dessvärre kunde inte dessa komplicerade ekvationer lösas tillräckligt snabbt då, utan först när
datorerna gjorde sitt intåg några tiotal år senare.
Lewis Fry Richardson (1881–1953)
Matematikern, fysikern och meteorologen Lewis Fry Richardson, var en central person i början av
utvecklingen av numeriska väderprognoser. Richardson fick till att börja med ingen större
uppmärksamhet eftersom hans publicerade resultat av en sextimmars väderprognos slog helt fel. Men
hans differentialekvationer var, frånsett vissa förbiseenden, helt korrekta och kom därmed att så
småningom bidra till de numeriska metoder som dagens prognosmeteorologer använder.
Anders Knutsson Ångström (1888–1981)
Anders Knutsson Ångström var under en period förste statsmeteorolog och avslutade sin karriär som
överdirektör för SMHI. Han var tidigt ute med tankar om hur väderprognoser på olika sätt ska
värderas. I två av Ångströms uppsatser från 1919 och 1922 dryftas framsynt om hur pass säkra den
tidens väderprognoser var, om de var lönsamma samt hur de på bästa sätt kunde användas.
Carl–Gustaf Rossby (1898–1957)
Professorn i meteorologi Carl-Gustaf Rossby verkade framför allt inom dynamisk meteorologi, dvs. den
del av meteorologin som med hjälp av fysikens lagar analyserar atmosfärens rörelser. Som student
var Rossby en period på Bergenskolan, där han påverkades av Vilhelm Bjerknes idéer. Därefter reste
han till USA på ett stipendium för en kortare period men stannade kvar i tjugo år, bland annat som
professor i meteorologi på två universitet. Under sin tid i USA startade Rossby en uppskattad
vädertjänst till flyget, utbildade meteorologer samt bidrog till att utveckla prognosmeteorologin. Åter i
Sverige 1947 som professor i meteorologi på Stockholms högskola, fortsatte Rossby sin vana trogen
att sammanföra ledande forskare från olika länder och skapa en kreativ grogrund för diskussioner.
Bland annat arbetade Rossby och hans kollegor vid denna tid med numeriska väderprognoser och
kunde först i världen, med hjälp av Sveriges andra dator BESK, presentera den första operativa
numeriska 24-timmars väderprognosen 1954. Rossby:s kollegor i USA arbetade med samma sak, men
försenades i sitt arbete av att de till en början använde en alltför detaljerad vädermodell.
Rossbyvågor är ett av de begrepp som är förknippat med honom. Det var i samband med att man
undersökte en period med långvarig torka i Mellanvästern, som Rossby och hans kollegor kom på en
enkel och genialisk matematisk formel för Rossbyvågor. Dessa jetströmmar och kraftiga vindstråk i
atmosfären, med sina storskaliga slingrande rörelser, uppkommer på grund av jordrotationen och
temperaturgradienter. För flyget är det viktigt att inte hamna i motvind i dessa starka vindstråk
eftersom bränslet då snabbt tar slut. Jetströmmarna styr delvis över lågtryck och havsströmmars
rörelser och var under 2018 ovanligt stabila. Därför blev högtrycken på norra halvklotet långlivade
under växtodlingssäsongen detta år. Hågkommet som ett år med lite nederbörd, och markant lägre
avkastning än normalt i många grödor.
1

Jules Charney (1917–1981)
I och med datorernas intåg utvecklades vädermodeller som byggde på nya kunskaper om atmosfärens
tillstånd och cirkulation. Under de tre decennier som följde efter andra världskriget gjorde Charney
förenklingar i vädermodellerna som bidrog till att de blev mer hanterbara. Genom allt fler
observationer av vädrets olika parametrar, inte minst i atmosfären och oceanerna, kunde
vädermodellerna förbättras, varav en förbättring var den enkla och genialiska formeln som beskrev
Rossbyvågor. De matematiska ekvationerna kunde nu lösas ofantligt mycket snabbare med hjälp av
de allt kraftfullare datorerna. Meteorologin blev nu en alltmer exakt vetenskap som rätt väl, om än
approximativt beroende på ekvationernas karaktär, kunde beskrivas utifrån de aktuella atmosfäriska
förhållandena.
Edward Lorenz (1917–2008)
Med hjälp av icke linjära differentialekvationer kan rörelse och förändringar i tid och rum beskrivas.
Professorn, matematikern och meteorologen Edward Lorenz hade redan i sin doktorsavhandling
använt sådana ekvationer för att förutse stormas rörelser. Han insåg snart att numeriska
väderprognoser var vägen framåt. Lorenz blev chef för en grupp forskare som arbetade med
långtidsprognoser. Han var dock skeptisk till om det var möjligt att göra prognoser av vädret på mer
än en till två veckor. Lorenz började därför fundera på hur han skulle bevisa att detta inte var möjligt.
När Lorenz skulle göra om en beräkning, använde han samma tal eller värden som i den första
beräkningen, dock med tre decimaler i stället för de ursprungliga sex. Denna avrundning gjorde att
slutresultatet blev helt annorlunda. Trots att skillnaden i de initiala värdena som avrundningen av
decimaler gav endast var en tusendel, blev det slutgiltiga resultatet mellan de två beräkningarna helt
olika. Kaosteorin var född, dvs. att ett mycket litet fel i initialtillståndet efter ett tag växer exponentiellt
och blir mycket stort med tiden. Med andra ord hade Lorenz visat att långtidsprognoser är omöjliga.
Kan en fjärils vingslag orsaka en virvelstorm i Texas? var titeln på ett föredrag om kaos som Lorenz
höll 1972. Titeln är välfunnen men ska inte tolkas bokstavligt utan bildligt, vilket Lorenz även framhöll
i sitt föredrag. Huvudfrågan var och är om atmosfären är instabil och påverkas av små störningar. Så
verkar det som sagt vara, även om störningarna som krävs för att påverka vädret är större än de som
orsakas av fjärilars vingslag.
Lorenz föreslog att i stället för att endast göra en beräkning till en väderprognos, skulle flera göras
med olika modifikationer av de uppmätta begynnelsevärdena. Dessa tankegångar ledde till de
ensembleprognoser (se mer om dessa senare) som används idag. Lorenz gjorde även viktiga insatser
när det gäller förståelsen av atmosfärens energiflöden.

Nutida nydanare

Under de senaste decennierna har genombrott framför allt skett i internationella forskningsprogram.
Global Atmospheric Research Programme (GARP) och Global Weather Experiment är två exempel.
GARP som började 1967 och pågick under femton år förbättrade de numeriska väderprognoserna. I
Global Weather Experiment under 1970-talet deltog 140 länder. I projektet undersöktes skeenden i
väder och klimat, människans påverkan på vädret och klimatet samt väderprognosers tillförlitlighet.
Till hjälp hade man, modeller av atmosfären, datorprogram och kraftfulla datorer samt vädersensorer
utöver det vanliga, och nu i större omfattning i satelliter. Oceanerna och atmosfären på södra
halvklotet kunde nu bättre täckas in. Samtidiga mätningar med alla dessa sensorer var en utmaning.
Hur som helst, resultatet blev förbättrade väderobservationer, inte minst i tropikerna, ökad kunskap
om oceanernas betydelse för vädret och kunskap om hur jetströmmar kan omvandlas till lokala
intensiva vindar och stormar. WMO:s observationssystem World Weather Watch (WWW), var ett
resultat av detta forskningsprogram (se mer om WMO senare).
Många andra forskningsprogram än GARP och WWW har lett till direkta eller indirekta förbättringar i
de numeriska väderprognosmodellerna. Exempelvis forskningsprogram, med syfte att fylla
kunskapsluckor inom speciella områden, som undersökningar om den globala energi- och
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vattencykeln, kolets globala kretslopp, jordens gravitation och corioliskraften samt hur vind
uppkommer och utvecklas.
En aktuell satsning i USA är NOAA:s Earth Prediction Innovation Center (EPIC). Mer om NOAA i nästa
avsnitt. Målet med EPIC är att förbättra de numeriska väderprognoserna genom utökning och
samverkan i forskningsprojekt. För att uppfylla projektets mål tredubblades datorkapaciteten under
2019.
Även Sverige ska fortsätta vara en stark rymdnation vilket framgår av regeringens skrivelse
2017/18:259 En strategi för svensk rymdverksamhet. I skrivelsen framgår att ”En satsning på rymden
är ytterst en satsning på jorden”. Sakfrågor om väderprognoser nämns endast i korta beskrivningar av
EUMETSTAT och EU:s jordobservationsprogram Copernicus. Skrivelsens andemening är dock att
satsningen på svensk rymdfart kommer att öka Sveriges konkurrenskraft och ge samhällsnytta, inte
minst inom kommunikation, navigering och väderprognoser. Rymdstyrelsens ramanslag för 2021 är på
drygt en miljard.

3

KLIMAT I SKÅNE

Morgondagens väder
Detta är en del av nästsista artikeln i Skånska
Lantbruks artikelserie Klimat i Skåne. Den avslutande
artikeln Växtodling i framtiden kommer i försöksnumret (nr 2) 2022.
TEXT: Lars Wiik, forskare
Hushållningssällskapet Skåne

Det underlag och arbete som
behövs för att göra en väderprognos kan
beskrivas i tre steg: Observera är det
första steget och Bearbeta och analysera
det andra. Det tredje och slutliga steget
är Presentera och verifiera som du kan läsa om i nästa nummer.
Observera

Låt oss med hjälp av frågeorden varför, vem, vad, hur,
var och när beskriva det första steget.
VARFÖR ska man observera vädret?

Vädret kan ställa till med mycket stora skador och i värsta fall
ta livet av oss. Sverige drabbas inte i lika stor omfattning av
väderkatastrofer som många andra länder. Men behovet av
varningar och prognoser är stort även i vårt land. Inte minst
inom jord- och skogsbruk, transportsektorn (flyg-, sjö- och
landfart), energisektorn, byggnadsindustrin och turist
näringen.
Statlig finansiering av vädervarningar och väderprognoser är sedan länge självklar i de flesta länder. Således
en verksamhet värd att satsa på. I Sverige budgeterades
drygt 20 kronor per person och år 2011 (SMHI:s ramanslag
2011). I USA kostar National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA) knappt 160 kronor per amerikan
På hemsidan hittar du lästips, ordförklaringar och liten väderlära.
https://hushallningssallskapet.se/alla-sallskap/valj-sallskap/skane/
regionala-verksamheter/skanska-lantbruk/
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och år. Emellertid är National Weather Service (NWS),
som utgör cirka en femtedel av NOAA, nog den del av
NOAA som mest liknar SMHI, vilket då blir cirka 30 kr
per amerikan och år. Skillnaden på tio kronor mellan USA
och Sverige, om jämförelsen är korrekt, kan förmodligen
förklaras av det tuffare vädret i USA med ofta förekommande
orkaner och tornados. NOAA anger på sin hemsida att
enbart under 2019 inträffade fjorton väderkatastrofer som
orsakade skador för cirka 15 miljarder dollar!
Genom vetenskapliga observationer av vädret ökar vår
kunskap. Framtida hot och klimatförändringar kan då
bättre mötas.
VEM observerar vädret?

SMHI (www.smhi.se) är vår svenska myndighet för
”väder” med ett ramanslag för 2021 på 295 millioner kronor.
I regleringsbrevet anges att: ”SMHI:s varningsverksamhet
och väderprognoser ska utgöra ett bra beslutsunderlag för
allmänhet och samhällsaktörer samt uppvisa långsiktig för
bättring av träffsäkerhet”.
Eftersom vädret är globalt och inte har några gränser, sker
internationell samverkan inom meteorologi. Större delen av
jordens länder, 193 länder och sex territorier, är medlemmar
i Meteorologiska världsorganisation (WMO, www.wmo.int).
WMO är FN:s expertorgan inom meteorologi som arbetar för
• ”att underlätta världsomspännande samarbete
i utformning och leverans av meteorologiska tjänster,
• att främja ett snabbt utbyte av meteorologisk information,
• att främja standardiseringen av meteorologiska data,
bygga samarbete mellan meteorologiska och hydrologiska
tjänster,
• att uppmuntra forskning och utbildning i meteorologi och
• att utöka användningen av meteorologi till förmån för
andra sektorer som luftfart, sjöfart, jordbruk och vatten
förvaltning”.
I Europa görs väderprognoser på Europacentret för medel
långa väderprognoser (ECMWF, www.ecmwf.int). Sverige är
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Tabell 1. Några meteorologiska egenskaper,
enheter och mätinstrument.
Egenskapa

Enheter

Temperatur

°C, °K

Nederbörd

mm

Pluviometer, Disdrometer

Avdunstning

mm

Evaporimeter, beräkning

Luftfuktighet

%

VAD observeras?

För att kunna ge varningar och prognoser om det framtida
vädret behövs fakta om vädrets aktuella tillstånd. Instrument
behövs då som på ett standardiserat och hyggligt sätt observerar
eller mäter viktiga egenskaper, dvs utan allt för stora fel.
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Hygrometer

Lufttryck

hPa

Barometer

m/s

Anemometer

Vindriktning

0–360°

Solstrålning

W/m2

Vindfana
Pyrheliometer
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med i denna organisation sedan start 1975. Professor Lennart
Bengtsson, meteorolog och atmosfärforskare, deltog aktivt i
utvecklingen av ECMWF och var dess forskningschef och chef
under åren 1975–1990. I boken Vad händer med klimatet? En
klimatforskares syn på jordens klimat ger han en läsvärd och
populärvetenskaplig skildring av klimat och väder.
Förutom att ge varningar och prognoser är forskning en
viktig del av arbetet på ECMWF. Modellerna som används
i de numeriska väderprognoserna förbättras fortlöpande med
hjälp av ett omfattande arkiv med långa tidsserier av väder
data och resultat från tidigare numeriska väderprognoser.
Datorkapaciteten (33 teraflops 2007) på ECMWF är en av
Europas största, ett måste då de numeriska vädermodellernas
algoritmer ska lösas. En teraflops = 1000 miljarder beräk
ningar per sekund!
Eftersom satelliter är viktiga väderobservatörer har
organisationer som EUMETSTAT (Europeiska vädersatellit
organisationen, www.eumetsat.int) och ESA (Europeiska
rymdorganisationen, www.esa.int) en avgörande roll inom
meteorologin. EUMETSAT bevakar väder, klimat och
miljö med knappt tio geostationära och polära satelliter.
Sverige är medlem i båda organisationerna.
I USA har NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration, www.noaa.gov), en omfattande verksamhet
inom meteorologi och miljöövervakning. NOAA samlar
för närvarande väderdata från ett knappt tjugotal satelliter
och totalt omfattar NOAA:s dagliga väderobservationer
20 000 gigabyte! Av detta förstår man att data måste vara
standardiserad, strukturerad och snabbt tillgänglig för den
fortsatta bearbetningen och analysen i superdatorer.
På grund av att väderdata tillhandahålls förhållandevis
fritt, uppmuntras privata företag att satsa på tjänster och upp
drag inom meteorologi, som exempelvis www.foreca.com.
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Vissa egenskaper observeras på många stationer och andra på färre.

Redan tidigt i historien uppfanns och konstruerades sådana
mätinstrument som efterhand har förbättrats eller ersatts med
ny teknik. Vissa egenskaper behöver inte mätas direkt utan
kan härledas eller beräknas ur andra, varav ett exempel är
evapotranspiration, dvs summan av avdunstningen.
Måtten som används för vädrets olika egenskaper följer
normalt det internationella SI-systemet, men även några
enheter som inte ingår i SI-systemet rekommenderas av
WMO, se tabell 1 ovan.
I takt med att ny teknik utvecklas kan antalet observationer
både utökas och förbättras. Ett aktuellt exempel är satelliten
Aeolus som mäter vind med laser.
HUR eller på vilket sätt observeras vädret?

Fakta om vädret registreras stationärt och mobilt med olika
tekniker och mätinstrument. Vädrets parametrar kan observeras
på plats eller direkt i mätinstrument (punktobservation) eller
indirekt med radar och laser (fjärranalysobservation). De markbaserade väderstationerna var tidigare manuella men är idag
oftast automatiska. Mätinstrument kopplas till väderballonger
och bojar samt medföljer fartyg, flygplan och satelliter. I
framtiden kan kanske vissa observationer komma att ske med
hjälp av mätinstrument i bilar och i mobiltelefoner.
Satelliter är mycket viktiga observatörer av vädret. Satelliter
är antingen geostationära och finns på tre till fyra tusen mils
höjd, eller polära på cirka 100 mils höjd. De geostationära
vädersatelliterna har samma hastighet som jorden och de
bevakar en tredjedel av jordens yta och atmosfär på cirka en
halvtimme. En polär vädersatellit täcker hela jordens yta på
ett halvt dygn. De båda typerna kompletterar varandra.
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Med en magnetron skapas elektromagnetisk strålning med
korta våglängder (korta radiovågor eller mikrovågor) som
radarn sänder ut. Strålning som studsar tillbaka vid kolli
sioner registreras och avbildas ofta på en bildskärm.
Modern väderradar med dopplereffekt är anpassad för
att mäta kollisioner med regndroppar, snö och hagel vilket
gör det möjligt att bestämma nederbördens position och
hastighet i atmosfären, samt vart den är på väg. Ekon av
annat än nederbörd, så kallade falska nederbördsekon, kan
sorteras bort med dopplern.
I Finland, Norge och Sverige finns ett trettiotal väder
radarstationer i ett nätverk, Nordic Weather Radar Network,
NORDRAD. Tillsammans ger de en god bild av hur
nederbörden sprids i närtid. Se www.regnradar.se och
www.vaderradar.se. Förutom på markstationer finns radar
på flygplan och fartyg, dels för att varna för dåligt väder,
dels för att undvika kollisioner.
VAR och NÄR observeras vädret?

Ett allt tätare observationsnät förbättrar vädervarningars och
väderprognosers träffsäkerhet. Desto fler aktuella observationer
från hela atmosfären, världshaven och landmassorna, desto
bättre blir vädervarningarna och väderprognoserna. Som
framgått ovan kan i dag hela jorden observeras med hjälp av
ny teknik. Stationära och mobila mätningar görs globalt på
tiotusentals, om inte hundratusentals, platser.
För att ytterligare undersöka om väderkatastrofer är på
gång spanar speciellt utrustade flygplan i USA på orkanernas
rörelsemönster och egenskaper. Några tiotal radiosonder med
fallskärmar (eng. dropsondes) släpps ut under flygningen
i orkanen, som tillsammans med dopplerradar och andra
instrument på flygplanet registrerar olika egenskaper i det
rådande ovädret eller orkanen. Utifrån dessa mätvärden kan
beräkningar göras av vindstyrkan på olika höjder, mängden

Foto Adobe Stock

Utvecklingen har varit mycket snabb sedan 1960 då
Tiros-1 på drygt hundra kilo var den första vädersatelliten
som levererade bilder på atmosfären och jorden under drygt
två månader. För något år sedan var mer än 2 000 aktiva
satelliter i omloppsbana runt jorden, var och en av dem med
betydligt längre livslängd än Tiros-1. Om något tiotal år
kan detta antal ha ökat till tiotusentals satelliter, av olika
storlek och funktion. Inte minst NASA (www.nasa.gov)
tillsammans med privatägda SpaceX (www.spacex.com)
bidrar till att öka antalet satelliter av olika typer runt
jorden. Sedan 2015 finns även en satellit på 160 000 mils
höjd som övervakar rymdvädret och ger fantastiska bilder av
jorden och atmosfären (https://epic.gsfc.nasa.gov/).
Satelliter observerar om det är klart eller molnigt, skogs
bränder, sandstormar och vulkanutbrott. Med infraröd
strålning kan satelliterna även se på natten. Områden som
tidigare var svåra att övervaka, exempelvis södra halvklotet
som består av drygt 80 % oceaner och hav, övervakas idag
tillfredsställande med satelliter. Med hjälp av strålning med
olika våglängder mäts och analyseras molnhöjd, havs-, sjöoch marktemperatur, fuktighet, nederbörd, snö och is och
andra tillstånd i atmosfären, på oceanerna och till lands.
Väderobservationer görs även med radiosonder och radar.
Radiosonder lyfts med helium- eller vätgasfyllda ballonger
upp i atmosfären. I och med att ballongen stiger expanderar
den eftersom lufttrycket minskar. Till slut exploderar den
på ett par kilometers höjd, och radiosonden singlar ner med
hjälp av en fallskärm. Radiosondens mätningar sker med
radiovågor. Moderna radiosonder mäter höjd, temperatur,
relativ luftfuktighet, tryck och vind.
När radarn kom till Sverige för knappt hundra år sedan
kallades den för ekoradio, ett namn som förklarade dess
funktion. Snart ändrades namnet till det mer internationellt
gångbara radar, förkortning av Radar Detection and Ranging.
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nederbörd, dess riktning och hastighet. Orkanens framfart
kan då beräknas, samt var och när den kommer att slå till.
Tidigare fanns även väderskepp som på grund av för höga
kostnader ersattes med bojar som följer med strömmar.
Även på land finns spanare som följer trombers framfart och
meddelar detta till prognosmeteorologerna som därmed kan
förbättra prognoserna.
Alla observationer behöver göras vid samma tidpunkter,
eller synoptiskt/samtidigt, för att kunna ge en samlad global
bild av vädrets tillstånd. Många observationer görs därför
klockan 00, 06, 12 och 18 UT, dvs. enligt universell tid
eller världstid. Observationerna kan med dagens teknik
göras kontinuerligt. Det kräver emellertid mycket kraftfulla
datorsystem, och kanske inte alltid ökar väderprognosernas
resultat och tillförlitlighet. Men vid mycket korta väder
prognoser, så kallad nowcasting med prognoser på upp till
sex timmar, är kontinuerliga radar och satellitobservationer
mycket viktiga. Nederbörd och lokala risker med häftiga
regn kan då följas i närtid, viktigt för människors säkerhet
på vissa delar av vår jord.

Artikelserien Klimat i Skåne
Tidsperspektivet i artiklarna om temperatur och
nederbörd begränsar sig främst till 1950–2019
samt jämförelser mellan referensperioden 1961–
1990 och de därpå följande tre decennierna.
Dessa jämförelser gör jag mot bättre vetande.
Gösta H Liljequist, meteorolog och professor vid
Uppsala universitet 1958–1979, varnar i sin bok
Populär meteorologi (1966) för att det i stort sett
är mycket svårt ”att inom ett kortare tidsintervall
på några decennier upp till ett sekel avgöra om
en variation i klimatvärdena skall tillskrivas en
klimatfluktuation eller ”slumpen””. Med tanke på
den pågående galopperande klimatförändringen
som inte var uppenbar 1966 vågar jag ändå göra
dessa jämförelser. Se tidigare artiklar i Skånska
Lantbruk nr 1, nr 2, nr 3 och nr 5 2020 samt
nr 3 2021.

•
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Morgondagens väder
Med denna del om att bearbeta och analysera samt presentera och verifiera väderdata avslutas
artikeln om Morgondagens väder. Ytterligare en artikel i serien Klimat i Skåne kommer under
våren 2022. Den kommer att handla om växtodlingen i framtiden sett utifrån förväntat klimat.
TEXT: Lars Wiik, projektledare
Hushållningssällskapet Skåne

De stora datamängderna
från punktobservationer och fjärranalysobservationer skickas snabbt
till centra där bearbetning och analys sker. Oavsett om det är regionala eller globala prognoser
som ska ställas, är både storleken på de geografiska områdena
som krävs, och datamängderna mycket stora. Detta är förståeligt eftersom det är omfattande vädersystems rörelser och
utveckling som ska prognoseras.
Exempelvis behöver en väderprognos över Sverige…

…för de närmaste tolv timmarna: observationer från hela
norra Europa, Nordsjön och det norska havet.
…för två dygn: observationer från Nordamerika och nordvästra polarområdet till Mellanöstern och norra Afrika i
sydöst.
…för mer än fem dygn: observationer som täcker hela
jorden.
Och en väderprognos över USA…

…för ett till två dygn: observationer från området mellan
20:de och 75:e breddgraden, samt från jordytan upp till
10 000 meter i atmosfären.
…för tre till fem dygn: observationerna utökas till söder
om ekvatorn (ekvatorn är breddgrad 0), och mer än 10 000
meter upp i atmosfären samt att även temperaturen i havet
tas med.
…för mer än en vecka: observationer från hela jordklotet,
högt upp i atmosfären och temperaturen förhållandevis djup
ner i havet.
Olika metoder har använts och används för att ta fram
väderprognoser. I vår svenska Nationalencyklopedi beskrivs
fyra huvudtyper av metoder; synoptiska eller empiriska,
lokala, statistiska och numeriska.
I dag används huvudsakligen numeriska metoder (på

engelska Numerical Weather Prediction, NWR). NWR har
visat sig vara mycket bättre än de synoptiska metoderna. De
synoptiska metoderna utgår från väderkartor med det aktuella vädret och utifrån dem approximeras det kommande.
Även om NWR är vanligast i dag kan andra typer användas
som komplement. Huruvida olika vädertyper upprepar sig
inom ett geografiskt område kan exempelvis prövas med statistiska metoder. Synoptiska metoder och lokala metoder är
delvis subjektiva, varför prognosmeteorologernas erfarenhet
och skicklighet spelar stor roll då dessa används.
Prognosmeteorologerna behöver begynnelsevärden på
parametrar som temperatur, lufttryck och dylikt som
beskriver aktuellt väders tillstånd. Dessa begynnelsevärden
fås från aktuella väderobservationer, men dagsaktuella
beräknade värden från tidigare korttidsprognoser kan också
användas.
Atmosfären delas upp i ett stort antal luftpaket eller
boxar med varierande upplösning, exempelvis kuber med
en sida på 2,5 km, dvs en luftvolym på mer än 15 miljarder
kubikmeter. Vädret i var och en av boxarna beräknas
utifrån begynnelsevärdena från observationer eller korttidsprognoser. Det är detta definierade väder som vädermodellerna sedan utgår ifrån.
Observationspunkter finns inte i alla de boxar som
atmosfären delats upp i. Därför krävs dataassimilering

Träffsäkerhet för ett- och femdygnsprognoser avseende vind,
temperatur och nederbörd i Sverige 2012–2017
Max tillåten
avvikelse

Träffsäkerhet för
ett dygn

Träffsäkerhet för
fem dygn

Vind

± 2 m/s

75–80

60

Temperatur

± 2 °C

75–80

60

Nederbörd

regn / uppehåll

90

80

Egenskap

Träffsäkerheten är i dag bättre än den var för några år sedan, speciellt för prognoser
på kort sikt, även om skillnaderna inte är så stora. Sett i ett längre perspektiv är en
femdygnsprognos lika träffsäker som en tvådygnsprognos var för trettio år sedan.
I USA anses en sjudagarsprognos ha 80 % träffsäkerhet och en femdagarsprognos
90 %. Däremot har en tiodagarsprognos endast 50 % träffsäkerhet.
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och parametrisering för att ta fram det initiala vädret som
modellen utgår från. Dataassimileringen innebär att de
värden som finns tillgängliga, sammanvägs och optimeras
för varje box. Parametrisering innebär en generalisering,
härledning eller beräkning av de fysikaliska processer som
sker i en mindre skala än vad modellen medger. Viktiga
fysikaliska processer som parametriseras är turbulens eller
luftvirvlarna som påverkar värmeutbytet, moln och nederbörd samt strålning av olika våglängder.
När vädret nu är specificerat i varje box, gör vädermodellens algoritmer en förändring i tidssteg, dvs. stegar fram i
tiden, med fem minuters steg eller mer. Algoritmerna är helt
enkelt en instruktion till datorn, hur och i vilken ordning
alla vädermodellens matematiska ekvationer ska lösas. De
många boxarna ska dessutom sammanfogas och förenas till
ett enda vädersystem. Dessutom är det inte bara atmosfären som ska tas hänsyn till, utan även haven och vattnets
cirkulation mellan hav, land och atmosfär samverkar i
högsta grad och bestämmer hur vädret ska bli.
Som nämndes i inledningen har prognosmeteorologerna många variabler att ta hänsyn till när de ska utfärda
varningar och prognoser. Dessutom betyder mycket små
skillnader i begynnelsevärdena helt olika slutresultat enligt
Edward Lorenz vedertagna kaosteori. Avsaknad av observationer i för vädersystemen viktiga områden, småfel i data
från någon observation eller felaktigheter i vädermodellen
kan därför resultera i helt felaktiga prognoser. Därför är
sannolikhetsteori, som med olika metoder beskriver osäkra
och slumpmässiga händelser, ett bra verktyg att ta till.
Ensembleprognoser är sedan ett trettiotal år den mest
använda av de numeriska metoderna. Med något olika men
för situationen rimliga begynnelsevärden, görs tio– till
ett femtiotal delprognoser, i en enda ensembleprognos.
Man kan då med hjälp av statistisk analys bedöma vilken

väderutveckling och väderprognos som är den sannolikaste.
Inte enbart av hur väl prognosen föll ut, utan även ur ett
ekonomiskt perspektiv, visar det sig att ensembleprognoser
är bättre än en väderprognos som endast baseras på ett
begynnelsevärde.
Vädervarningar kan rädda många liv och förebygga skada.
SMHI har nyligen ändrat tröskelvärdena till tre nivåer, så
kallade konsekvensbaserade varningar; betecknade med
gul, orange och röd, där konsekvenserna av röd varning är
allvarligast. Varningar ges för vind, snöfall, vind i kombi
nation med snöfall, isbeläggning, regn, å skoväder, högt
vattenstånd, översvämning, höga flöden, höga temperaturer,
stark kyleffekt, medelvind till havs, nedisning, lågt vattenstånd, brandrisk (tillsammans med MSB), höga temperaturer
och risk för vattenbrist (tillsammans med SGU). Flera av
dessa varningar är regionalt och lokalt anpassade. Många av
varningarna är inte direkt tillämpliga för jordbruket, men
SMHI arbetar även med tilläggstjänster för lantbruket som
exempelvis Lantbruksvädret Plus.
Presentera och verifiera

Mycket har hänt sedan de två skånska lantbrukarna önskade
en Meteorologisk tidning 1881. Vädret, vädervarningar
och prognoser återkommer flera gånger per dag i radio och
på TV, och finns tillgängliga på nätet i flera olika applika
tioner. SMHI har en åskådlig vädertjänst på hemsidan
www.smhi.se samt i sin väderapplikation med exempelvis
ortsprognoser och karta som visar på nederbörd i närtid.
Det är numera också mycket enkelt att följa europeiska och
utländska vädersajter, se tex. www.ecmwf.int/en/forecasts och
www.30dayweather.com.
På radio och TV har inte så mycket hänt när det gäller
presentation av vädret. TV:s väderkartor är ungefär
desamma som på John Pohlmans tid, även om dator
tekniken gjort kartorna mer levande. Budskapet är väl
underbyggt, men nog skulle presentationerna till allmän
heten kunna förnyas och moderniseras ytterligare.
Väderinstitut som SMHI presenterar också olika typer av
specialprognoser för olika särintressen i samhället. I sådana
prognoser kvantifieras även risker, exempelvis att medeltemperaturen väntas bli +1°C men lokalt är risken för frost 30%.
Ibland diskuteras om danskarnas (www.dmi.dk) och
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norrmännens (www.yr.no, www.vackertvader.se/yr) vädertjänst är bättre än vår svenska. På nätet finns jämförelser
mellan olika väderinstitut, exempelvis www.vaderinfo.se.
Men hur bra är egentligen väderprognoserna överhuvudtaget? En prognos är trots allt ett uttryck för den mest
sannolika väderutvecklingen. Även om kunskapen inom
meteorologi är stor och de kvantitativa forskningsmetoder
som används är imponerande så vilar en osäkerhet över
ställda varningar och prognoser. Trots denna osäkerhet är
det viktigt i många sammanhang att känna till den troliga
utvecklingen av vädret de närmaste dagarna, och gärna
längre. Desto längre fram i tiden en prognos ska ställas,
desto svårare. Men långtidsprognoser har ändå ett värde
som ett planeringsunderlag, även om de inte kan användas
till beslut.
Prognoserna förbättras efterhand tack vare mer hel
täckande observationer, bättre mätteknik, bättre och mer
högupplösta modeller som beräknar vädret mer detaljerat,
samt snabbare och kraftfullare datorer. SMHI har på sin
hemsida en prognosuppföljning där man kan följa prognosernas träffsäkerhet när det gäller vind, temperatur och
nederbörd.

nutida forskare och nydanare. Sällsynt begåvade personer,
inte minst inom matematisk fysik. De upptäckte, diskuterade
och förenklade atmosfärens hemligheter med hjälp av modeller, beskrev och matematiskt formulerade hur vädret uppstår
genom solinstrålning, jordrotation, temperaturgradienter och
skeenden i atmosfären, i havet och på land. Deras upptäckter,
forskning och utveckling är grunden till både dagens och
framtidens förmodligen ännu bättre och tillförlitligare numeriska väderprognoser.

•

Fantastiska livsgärningar

Man kan inte annat än beundra och respektera de personer
som ägnat sina livsgärningar så förtjänstfullt åt meteorologin.
Bland dem Bjerknes, Rossby, Charney, Lorenz samt senare
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Växtodling
i framtiden
Ser vi till de senaste 800 000 åren här på jorden har istid varit mycket vanligare än varmtid
eller mellanistid. Men oavsett om en ny istid börjar om några tiotusen år har vi människor mer
närliggande problem att komma till rätta med – den pågående självförvållade klimatförändringen
blir alltmer uppenbar. På sikt kommer den skånska växtodlingen därför att förändras.
TEXT: Lars Wiik, projektledare
Hushållningssällskapet Skåne

I artikelserien Klimat i Skåne
har olika aspekter på klimatet i Skåne
berörts, se Skånska Lantbruk nr. 1/2020
Klimat i tid och rum, nr. 2/2020 Om
temperatur, nr. 3/2020 Om nederbörd,
nr. 5/2020 Om vädermärken, nr. 3/2021 Om väderprognoser
samt i nr. 4 och nr. 5/2021 om Morgondagens väder. I denna
avslutande artikel redogörs kortfattat för hur den skånska
växtodlingen kan komma att påverkas av den pågående
klimatförändringen.
Framtidens globala väder

Världsnaturfonden har med hjälp av FN:s klimatpanels (ICPP)
och FN:s miljökommissions (UNEP) åskådliggjort vad klimat
förändringen orsakar och kommer att orsaka. Till +1 °C
jämfört med förindustriell tid har vi redan nått. +1,5 °C får
inte överskridas men verkar dessvärre vara svår att undvika.
+2 °C är en farlig gräns och Parisavtalets tak. +3 °C ger oåter
kalleliga förändringar och dessvärre är vi på väg dit, även om
alla länder uppfyller vad de lovat. +4 °C ger mardrömslika
förändringar och hit når vi om inget görs.
38

Konsekvenserna har redan drabbat oss med översväm
ningar och torka som ger lägre skördar, således redan vid
den temperaturhöjning på +1 °C som vi redan uppnått. Allt
större blir den globala bristen på mat och vatten med en
ökning av temperaturen. Förutom att påverka skördarna har
temperaturhöjningen redan lett till extremväder med bland
annat flera stormar och orkaner. Den fortsatta temperatur
höjningen leder till ökade orkanstyrkor, flera och kraftigare
översvämningar och flera dagar per år med dödlig hetta.
Lyckligt lottade?

Olika länder har drabbats och kommer att drabbas olika
av klimatförändringen. Bland annat i Norden förutspås en
15–35 procents ökad produktivitet i jordbruket 2080 på
grund av klimatförändringen. Hur stämmer då detta med
produktivitetsökningen så här långt i Skåne? Tar vi höst
veteskördarna som exempel motsäger de inte den positiva
utvecklingen så här långt även om det ännu är flera årtionden
till 2080.
Svenskt klimat och väder i framtiden

Framtidens väder i Sverige under de närmaste årtiondena
verkar således ge svenskt jordbruk goda förutsättningar även
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Figur. Höstveteskördarnas utveckling i Skåne sedan början på 1900-talet.

om extremväder kan komma att orsaka bakslag. För flera
grödor är det positivt med en temperaturhöjning, ökad
koldioxidhalt i atmosfären och längre vegetationsperiod.
Detta ger möjlighet för odling av vissa grödor längre norrut
i landet. Negativt är extremväder med intensiv nederbörd,
nederbörd vid fel tillfällen och torka. Kanske var 2018 års
torka ett sådant bakslag, se figuren.
Genom att studera växtodling, marknad med mera
i länder som har vårt framtida klimat idag kan vi nog lära
en del om vår framtida växtodling. I Claes Bernes bok
En varmare värld (Claes Bernes/Naturvårdsverket 2016)
beskrivs vad klimatförändringen kan innebära för Sverige:
”Sammantaget kan förändringarna inom hundra år ge
nordligaste Sverige ett temperaturklimat liknande det som
nu råder i Mellansverige, medan Mellansverige i så fall skulle
få överta dagens danska eller nordtyska klimat. Sydsverige
kan få temperaturer liknande dem som i dag förekommer
i centrala Frankrike.”
I Frankrike odlas idag mycket av samma grödor som i
Sverige även om den totala arealen nästan är tio gånger så
stor, men även mycket majs samt mindre arealer med soja
bönor, sorghum och ris, och så förstås vindruvor. När det
gäller majs och vindruvor /vinodling har arealen i Sverige
redan ökat. Kanske inte förändringarna blir så stora de
närmaste decennierna när det gäller våra grödor.
Nya grödor

Vilka grödor kommer att odlas i Skåne om tio, femtio och
hundra år? Det är förstås svårt att förutspå. Många faktorer
spelar in som situationen i världen, världsmarknadspriser, den
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svenska befolkningstillväxten, eftersträvad självförsörjnings
grad, jordbrukspolitik, lantbrukets inriktning, mål, regler
och styrning, efterfrågan, konsumtion, klimatförändring med
mera. Här kommer enbart klimatförändringens betydelse
att dryftas. Och även om vi enbart väljer denna faktor är
komplexiteten stor.
För det svenska lantbruket kan flera grödor bli aktuella
så småningom, som soja och andra växter som bidrar till
en ökad självförsörjningsgrad, mjölkmålla/quinoa, flerårigt
vete, växelvete, vinterhavre, baljväxter med flera. Troligen
måste då växtförädlingen göra stora framsteg i flera av dessa
grödor. Dessutom finns det hundratals andra växter/arter
som kan bli aktuella, kanske inte minst inom köksväxtodling,
frukt och bär, nötter, trädgårds- och medicinalväxter.
Med minskad odlingsbar mark i världen är utökad odling i
Sverige av våra traditionella och nya grödor tänkbar. Därför är
det viktigt att bevara den jordbruksmark vi har, dvs. begränsa
exploatering av jordbruksmark i största möjliga utsträckning.
Det vill säga i mycket större omfattning än idag.
Ogräs och skadegörare

En del av vår vegetation utgörs av ogräs eller plantor som
uppträder på en plats där de inte är önskvärda med hänsyn
till platsens användning, som på en åker. Ogräsflorans för
ändring genom åren är betydande vilket inte minst är orsakat
av den kemiska bekämpningen och ändringar i val av gröda
och odlingssystem. Den aktuella floran beror mycket på
förändringar i den kemiska och fysikaliska miljön: luftföro
reningar, markförsurning, markanvändning, jordbruks- och
skogsskötsel, gödsling inte minst med kväve.
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Enligt forskare och museiintendent Torbjörn Tyler på
Lunds universitet: ”Det vi säkert vet är att ogräsfloran för
ändrats radikalt de senaste 100 åren. Många arter som var
vanliga under början av 1900-talet är i dag faktiskt helt
utdöda som åkerogräs (klätt, råglosta, många perenna rotogräs)
medan några av de arter som vi upplever som vanliga i åkrar
i dag antingen var mycket ovanliga eller mest bara förekom
i andra miljöer för 100 år sedan (till exempel kornvallmo,
sandlosta och baldersbrå). Orsakerna till detta är förstås
att metoderna för jordbearbetning och ogräsbekämpning
förändrats/förbättrats så mycket, men också att vi delvis odlar
andra grödor och framför allt att dagens grödor (tack vare
växtförädling och bättre gödningstillgång) växer mycket större,
fortare och tätare vilket ger mindre plats för småvuxna ogräs i
åkrarna.
Det som hänt de allra senaste årtiondena är att många
åkerogräs som föredrar torvjordar och jordar med lägre
pH-värde (till exempel åkerrättika, åkergyllen, hampdån,
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mjukdån) minskat kraftigt på landskapsnivå och detta tror
vi mest beror på att det blir allt färre åkrar i norra och inre
Skånes urbergsbygder som över huvud taget brukas som åkrar.
De flesta tidigare åkrar har omvandlats till långliggande vallar
där åkerogräsen bara har en chans en gång vart 5:e–10:e år
när vallen läggs om, eller så har åkrarna planterats med gran.
Samtidigt så fortsätter många arter knutna till bördigare åkrar
i slättbygderna som sedan länge haft en nedåtgående trend att
minska (till exempel sminkrot, småtörel, mjukplister) så även
om dessa arter just nu inte minskar lika snabbt så är deras
minskningar sett över en längre tid mycket alarmerande.”
I Tyler T m.fl. (red). 2007. Floran i Skåne. Arterna och
deras utbredning. Lund finns mycket och imponerande
information om den skånska floran och kartor med under
texter som visar på hur floran förändrats.
På SLU:s hemsida (www.slu.se/ograsradgivaren) har
statsagronom emeritus Håkan Fogelfors tillsammans med
Ebba Fogelfors och Fredrik Stendahl sammanställt mycket
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information om ogräs och ogräsflorans förändring genom
tiderna. Här finns mycket intressant information att ta del av.
(Fogelfors, H. & Stendahl, F. Ogräsrådgivaren. Elektronisk
publikation, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala).
Bland växtskadegörarna finns bland annat virus, bakterier,
svampar, nematoder och insekter. Starkt förenklat påverkas
insekter av temperaturen och svampar av fuktighet och
temperatur. Klimatförändringar påverkar därmed skadegörarna. Den ökade temperaturen kommer att gynna
många av dagens skadeinsekter och skadeinsekter som
tidigare inte förekommit i någon större omfattning i
Skåne. Organismer som är smittbärare eller vektorer, som
exempelvis bladlöss som bär på virus, kommer att öka i ett
mildare klimat och både direkt och indirekt orsaka ännu
större skada än i dag. När vintrarna blir mildare gynnas
övervintringen av många skadegörare. Vissa växtpatogena
svampar kommer att minska under torra förhållanden
medan andra kommer att öka.
FoU och fältförsöksverksamhet

Forskning och utveckling kommer att få en avgörande
betydelse för den framtida skånska växtodlingen. Inte minst
fältförsöksverksamhet där både dagens grödor och nya grödor
ges möjlighet att provas fortlöpande i den pågående klimat
förändringen. Provningen innebär både en-faktoriella fältför
sök där de olika insatsmedlen provas var för sig, som sorter,
gödsling, växtskydd, bevattning, växtföljd med mera, och
med ökad komplexitet i fler-faktoriella fältförsök, exempelvis
sort x kväve x växtskydd. Fältförsöksverksamhet blir också
nödvändig för att påvisa hur jordbruket på bästa sätt kan
bromsa klimatförändringen, exempelvis jordbruket som kol
sänka i stället för kolkälla.
Digitaliseringen av det svenska jordbruket innebär
många fördelar som exempelvis att precisionsodling blir
möjlig vilket sannolikt blir en betydligt större framgång än
digitaliseringen av den svenska skolan.

•

Mer information
• www.youtube.com/watch?v=-FnQ5V7PmIY&t=1s
• www.youtube.com/watch?v=p0cxH9crcx8

Avslutning

Vad kan passa bättre än att här citera avslutningen på det
föredrag som Thore M Fries, professor i botanik och praktisk
ekonomi vid Uppsala universitet, höll inför sommarkurserna
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1895. Titeln på föredraget var Människans inflytande på vårt
lands vegetation.
”I jämförelse med med de öfriga lefvande varelserna visar
sig sålunda människan äfven härutinnan såsom naturens
herre. Tanken härpå bör ålägga henne förpliktelsen att äfven
mot vårt lands växtvärld uppträda såsom en besinningsfull
och kärleksrik härskare, icke såsom en tanklös, egennyttig
eller skadelysten tyrann och sköflare. Det ligger så mycket
makt härpå, som det ej är svårt att finna, att än i dag på
öfverträdelser härutinnan straffet följer. Än i dag gäller här
bokstafligen det gamla budet: “ hvad människan sår, det skall
hon ock uppskära“; än i dag kan människan vålla, att “ jorden
blifver för hennes skull förbannad, så att törne och tistel skall
hon bära“.
Antagligen skulle prof. Thore M Fries vara både för
undrad, men antagligen mest förfärad över hur människan
sedan 1895 förverkat och förändrat vegetationen i världen.
Jordbrukets bidrag till klimatförändringen är mycket stort.
Möjligheterna att ställa om jordbruket blir avgörande för
människans fortlevnad. I den läsvärda boken Jorden. Vår
planets historia och framtid, Natur & Kultur Stockholm
2022 av Johan Rockström och Owen Gaffney påstås att
dagens livsmedelsproduktion äventyrar vår framtid och att
vi måste ändra våra matvanor. Landskapsplanering som tar
hänsyn till ekosystemtjänster, ett regenerativt jordbruk med
kol, kväve och annan växtnäring i kretslopp, samt utfasning
av fossila bränslen är bidrag till ett hållbart lantbruk.
Liknande tankar framförs av George Monbiot i den
kommande Penguin-boken Regenesis: Feeding the World
Without Devouring the Planet.
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• www.youtube.com/watch?v=rUHhS6hOem8
• www.gradvis.se

41

Lästips, ordförklaringar och liten väderlära
I artiklarna finns bland annat olika begrepp, förkortningar mm som förklaras här.
Att lära mer: Läsvärda böcker är Klimatet och människan under 12 000 år av Fredrik Charpentier Ljungqvist
(2017), Meteorologernas Väderbok av Claes Bernes och Pär Holmgren (2006), En varmare värld av Claes Bernes
(www.naturvardsverket.se), Vädermakarna. Människan och klimatet av Tim Flannery (2006), Den obeboeliga
planeten av David Wallace-Wells (2019) och Vad händer med klimatet? En klimatforskares syn på jordens klimat
av Lennart Bengtsson (2019). Den sistnämnda boken är både optimistisk och fatalistisk i sin syn på Jordens
klimat. Hemsidor som ger aktuell kunskap är SMHI:s (www.smhi.se) och IPCC:s (www.ipcc.ch). Dokumentären
2040 – framtidsfilmen från 2019 av filmaren Damon Gameau kan ses på Svtplay t.o.m. 4 januari 2021.
Golfströmmen: Golfströmmen med en bredd på som mest cirka 100 km är en temperatur- och vinddriven
havsström eller strömvirvel som passerar Sydamerikas nordöstra kuststräckning, vidare öster om Västindien mot
North Carolinas (USA) östkust och upp mot våra breddgrader. Golfströmmen för med sig varmt vatten från
Västindien och Sargassohavet upp till Norska havet och Skandinavien. Golfströmmen bidrar till att vårt klimat blir
varmare och gynnsammare. Golfströmmen är inget vi kan ta för givet. Golfströmmen kan mattas och avta i styrka
och hur långt den når, vilket skett under vissa tidsperioder.
IPCC: IPPC (Intergovernmental Panel on Climate Change) eller FN:s klimatpanel bildades 1988 och förser
världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget vad gäller klimatförändring och
dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan. IPCC är en mellanstatlig organisation med representanter från
mer än hundra länder. IPCC har ingen egen forskning utan anlitar tusentals forskare och andra experter runt om i
världen vilket resulterar i olika typer av rapporter. IPCC menar att den pågående globala uppvärmningen till
största delen beror på mänsklig verksamhet, främst sådan som innebär en ökning av koldioxidhalten. IPCC fick
tillsammans med Al Gore Nobels fredspris 2007. (Wikipedia 2019).
Istider: Under de två senaste tidsperioderna tertiär och kvartär, dvs. under de senaste 65 millioner åren,
inträffade sannolikt sex till åtta större istider på knappt 100 000 år vardera samt ett 40-tal mindre istider på runt
10 000–20 000 år.
Klimat: Det statistiskt bearbetade historiska vädret och en sammanfattning av vädrets tillstånd under en viss tid,
ofta trettioårsperioder eller längre.
Klimatförändring: Variationer av jordens klimat över tiden, lokalt eller globalt. När sådana iakttagna
fluktuationer bildar en trend över tidsperioder som sträcker sig över alltifrån decennier till miljontals år, talar man
om klimatförändringar. Sådana förändringar kan ha naturliga orsaker som variationer, som kan vara cykliska, i
solaktivitet eller geologiska processer men kan också vara orsakade av människan. (Wikipedia).
I modernt språkbruk används termen främst för att beskriva den senaste tidens klimatförändringar, i synnerhet
den temperaturstegring som kallas global uppvärmning. Fenomenet global avkylning som förekom under
istiderna, räknas också in under begreppet klimatförändring.
Klimatologi: Läran om klimatet och de olika vegetationstyper som uppstår. Väderdata bearbetas och studeras
under längre tidsperioder och klimatet klassificeras.
Atmosfären, havet och markytan växelverkar med varandra vilket bidrar till det klimat som uppstår tillsammans
med ett antal externa faktorer som jordens bana och lutning, solens aktivitet, växthusgaser/luftföroreningar,
vulkanutbrott och markanvändning. Solstrålningen är klimatets energikälla. Solinstrålningens absorption och
reflexion varierar beroende på om underlaget är hav eller is, bevuxen eller obevuxen mark. Exempelvis ger
temperaturskillnaderna som uppstår bland annat upphov till vindar.
Meteorologi: Vetenskapen om vädret eller den lägre atmosfärens fysik och kemi. Analys av vädrets växlingar
och dess orsaker beskrivs i den gren av meteorologin som går under namnet den synoptiska meteorologin
(jämför synoptiska väderobservationer var tredje timme) eller väderlära. Några viktiga begrepp eller mätstorheter
(element) inom meteorologin är luftens tryck, lufttemperatur, luftfuktighet, nederbörd, vind, rörelse, molnighet,
dimma, åska, frost och stormar. Andra viktiga begrepp är luftmassor, jetströmmar, varm- och kallfronter, högoch lågtryck. Meteorologin tillämpas praktiskt på flera sätt, inte minst genom väderleksförutsägelser eller
väderprognoser, nog så viktiga för många yrkesgrupper.
SMHI: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) är vår svenska expertmyndighet när det gäller
väder och klimat. Sedan slutet av 1800-talet har data från atmosfären, insjöar, hav och land insamlats. Utifrån
denna data ges väderprognoser. SMHI är numera IPCC:s svenska kontakt.
Väder: Det alldagliga vädret som vi gärna pratar om. Betydligt kortare tidsperioder än när vi talar om klimatet.
Växthuseffekten: Växthus- eller drivhuseffekten är ökningen av atmosfärens innehåll av bland annat
vattenånga, koldioxid, metan, lustgas och den bestående uppvärmning som detta leder till på grund av att mer
sol- och värmestrålning absorberas.

