
VVäälkommnalkommna!!
Utmaningar och anpassningar till ett nytt klimat

En värld i förändring

Prof. Kevin Noone VD, International Geosphere-Biosphere Programme
Klimatpolitikens ekonomiska utmaningar, Stockholm, 21 september 2007

Huvudpunkter
• Jorden befinner sig nu i ett tillstånd utanför de 

naturliga variationerna de senaste 700.000+ år -
och vi människor ligger bakom det

• “Global change” är mycket mer än endast 
klimatförändringar

• Vi måste se hela systemet - Earth System Science
• Näringslivet måste spela en ledande roll i hållbar 

utveckling

En värld i förändring

650.000 år tillbaka - CO2

Källa: Siegenthaler, et al., Science 310, 25 Nov. 2005

Temperatur och 
CO2 mätningar 
650 000 år 
tillbaka i tiden

Dome C

380 650.000 år tillbaka - CH4

Källa: Spahni, et al., Science 310, 25 Nov. 2005

CH4 mätningar 
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tillbaka i tiden
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Observerade förändringar

Source: IPCC WG2 SPM, 2007
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Naturen eller människan?

Source: IPCC WG2 SPM, 2007

Starkare slutsatserStarkare slutsatser

Most of the observed increase in globally averaged temperatures since the 
mid-20th century is very likely due to the observed increase in anthropogenic 
greenhouse gas concentrations12. This is an advance since the TAR’s 
conclusion that “most of the observed warming over the last 50 years is likely 
to have been due to the increase in greenhouse gas concentrations”. 
Discernible human influences now extend to other aspects of climate, 
including ocean warming, continental-average temperatures, temperature 
extremes and wind patterns...

Warming of the climate system is unequivocal, as is now evident from 
observations of increases in global average air and ocean temperatures, 
widespread melting of snow and ice, and rising global mean sea level

Källa: IPCC WG1 SPM, 2007
Källa: Stott et al. Nature 432, 610-614, 2004
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Vad är normalt?

En pressad planet Den årliga jordbruksproduktionens värde $1.3 biljoner

Andel av globala jordbruksområden som uppvisar degradering 65%

Befolkningsmängd direkt beroende av skogar för sin överlevnad 350 miljoner

Minskning av globala skogsmarker sedan tiden före 
jordbrukssamhället 50%

Befolkningsmängd primärt beroende av fisk som proteinkälla 1 miljard

Andel av globala fiskevatten som är överfiskade eller där 
beståndet pga. fisket pressats till sin biologiska gräns 75%

Andel av världsbefolkningen som lever i avrinningsområden med 
vattenstress 41%

Andel av normalt globalt flodflöde som utvinns för mänskligt bruk 20%

Andel av större avrinningsområden som är starkt eller 
måttligt/relativt fragmenterade/uppbrutna av vattendammar 60%

Andel av jordens totala biologiska produktion som avsätts för 
mänskligt bruk 40-50%

Några fakta för att få lite perspektiv...

Källa: CEOS Handbook



http://visibleearth.nasa.gov/images/1438/earth_lights.jpg

Människan sedd från rymden
Allt är sammankopplat

Storskaliga återkopplingar

Källa: J. Schellnhuber, i Steffen, et al., Challenges of a Changing Earth, 2002
http://visibleearth.nasa.gov/

1975

Förändringar i Amazonas

Rondonia (centrala Amazonas)

http://visibleearth.nasa.gov/Rondonia (centrala Amazonas)

1986

Förändringar i Amazonas

http://visibleearth.nasa.gov/Rondonia (centrala Amazonas)

1992

Förändringar i Amazonas



http://visibleearth.nasa.gov/Rondonia (centrala Amazonas)

2001

Förändringar i Amazonas Vegetation och moln

Bild: Paulo Artaxo, Univ. São Paulo

Långväga påverkan

Källor: Snyder, et al., opublicerad data;
Snyder, et al., Climate Dynamics 23, 279-302, 2004;
Werth & Avissar, JGR 107 (D20), 8087, 2002

och hur…

Källor: Snyder, et al., opublicerad data;
Snyder, et al., Climate Dynamics 23, 279-302, 2004;
Werth & Avissar, JGR 107 (D20), 8087, 2002

En hållbar framtid
En hållbar framtid

Vad kan vi göra för att minimera vårt “fotavtryck”?  
Vilka aktviteter påverkar miljön mest?

• Energi produktion
• Transport
• Jordbruk



Vad sVad sääger fger fööretagretag??

We strive to reduce our own environmental impact. We 
contribute to eco-efficiency and environmental stewardship in 
the communities and countries where we operate. Our core 
businesses offer energy-efficient systems, products and 
services, which enables our customers to lower their use of 
energy and natural resources.

Vad gVad göör fr fööretagretag??

Att göra Earth System Science

Vi försöker förstå
vårt Earth System
genom att dela
helheten i små
bitar.

En del bitar saknar
detaljer, andra är
suddiga, några
kanske fattas helt,
men …

Att göra Earth System Science

Earth System
Science och
hållbar utveckling
kräver en 
helhetssyn -

någon måste lägga
pusslet!

IGBP vision och målsättning
IGBPs vision är att tillhandahålla vetenskaplig 

information/kunskap för att  förbättra möjligheterna för 
jordens hållbara utveckling.

• IGBP studerar 
växelverkningarna  
mellan biologiska, 
kemiska och fysiska 
processer och 
människor

• IGBP samarbetar med 
andra program för att 
utveckla och förmedla 
kunskapen för att kunna 
handskas med globala 
förändringar

Earth System Science Partnership
DIVERSITAS, IGBP, IHDP, WCRP

• an integrated study of the Earth System,
• the changes occurring to the System, and
• the implications for global sustainability.

ESSP is a joint initiative of



Långsiktiga satsningar:
Delta i ett varaktigt, säkert och auktoriserat samarbete 

med forskarvärlden.
Utför lobbyverksamhet för att stödja innovation

Hjälp till med att skapa en ny typ av konsumtionskultur

Energiproduktion, transport

Första steget: Fokusera på de aktiviteter som påverkar 
miljön mest - genom hela leverantörskedja

Vad kan nVad kan nääringslivet gringslivet göörara?? Ett önskvärt partnerskap

Forskning N�ringsliv
Politik

Framsteg

Tack för er
uppmärksamhet!


