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Seminariet hade samlat ett 40-tal deltagare, varav en minoritet läkare. Inbjudan 
hade hamnat på olika mailinglistor och på så sätt nått ingenjörer, stadsplanerare, 
lärare och många andra. Sponsor var Glaxo-Wellcome, och vi fick höra om deras 
miljöarbete. 
 
 
INLEDNING 
 
Tryggve Årman, barnläkare från Stockholm, inledde seminariet. Han konstaterade 
att växthusgaser ger 30 graders temperaturhöjning, dvs +15° istället för -15° C 
och gaserna är med andra ord nödvändiga för liv på jorden. Därför är det mer 
relevant att prata om klimatförändringar snarare än växthuseffekt när man 
diskuterar vår tids problem med global uppvärmning. 
 
 
FYSIKALISKA-KEMISKA ASPEKTER PÅ 
KOLDIOXIDUTSLÄPP 
 
Professor Henning Rodhe från Meteorologiska institutionen, Stockholms 
Universitet, berättade att man har en årscykel för koldioxid med sjunkande halter 
på hösten. Det beror på vegetationens upptag av koldioxid. Under den senaste 40-
årsperioden har man mätt en kontinuerlig ökning av koldioxidhalten (bild 1). 75% 
av ökningen tillskrivs förbränning av fossila bränslen och 25% nedhuggning av 
skog.  
 
Koldioxidhalten låg på omkring 280 ppm fram till mitten av 1800-talet och har 
därefter ökat och når nu ca 360 ppm. Bild 2 visar hur koldioxid och 
temperaturkurvorna har följts åt under de senaste 160 000 åren. Om koldioxid-
halten följer temperaturen eller tvärtom är oklart. Man tror dock att primärt är det 
astronomiska faktorer som ligger bakom temperaturvariationerna.  
 
Koldioxidhalten följer temperatursvängningarna men alstrar i sig 
temperaturhöjningar motsvarande en tredjedel av den totala höjningen. 
Koldioxidhalten är idag högre än den har varit under de senaste 500 000 åren. 
Förutom koldioxid har vi även växthusgaserna metan och dikväveoxid, dvs 
lustgas. Dessa ökar med upp till 1% per år. Dessutom har vi freonerna, som även 
tunnar ut ozonskiktet. Vatten och koldioxid är viktigast för växthuseffekten.  
 
Man vet att mer växthusgaser ger högre temperatur, men det är svårt att uppskatta 
hur mycket temperaturen stiger. FN-organet IPCC har förutspått att 2025 har 
medeltemperaturen stigit 2° C och 2100 4° C vid oförändrad verksamhet på 
jorden. Koldioxiden står för 55% av den mänskligt alstrade ökningen av 
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växthuseffekten och kommer med tiden att få allt större betydelse när freonerna 
försvinner. Svavelutsläpp ger upphov till sulfatpartiklar, som skapar dis. Solljuset 
reflekteras och det gör att man får en mindre uppvärmning av jordytan. Effekten 
av koldioxid och partiklar ger uppvärmning över världshaven men i Europa och 
Kina ses istället en nettoavkylning.  
 
Man har konstaterat att koldioxid har en global effekt medan partiklar verkar 
lokalt. 2050 skulle temperaturen stiga 2,5° C med enbart koldioxid medan 
koldioxid och partiklar skulle ge en ökning av medeltemperaturen med 1,5° C. 
Med minskande partikelutsläpp märks koldioxidens effekter alltmer. Det finns 
tydliga tecken på en mänskligt alstrad höjning av medeltemperaturen med 0,6-
0,7° C senaste seklet. Det stämmer väl med koldioxid- och partikelhalter. I 
synnerhet 1980-2000 finns ingen naturlig förklaring till temperaturökningen på 
0,4° C och alltmer talar för att den är mänskligt framkallad (bild 3).  
 
Från år 1000 till 1900 uppskattar man att temperaturen sjunkit en aning, men 
under de senaste hundra åren har man däremot sett en ökning. 1998 var det 
varmaste året på tusen år.  
 
Man uppskattar att under kommande sekel kommer klimatförändringarna att 
medföra att antalet snödagar i Stockholm årligen minskar med en. Andra effekter 
kan bli att havsytan stiger med en halv meter kommande sekel liksom att 
ozonproblemet förvärras genom avkylning av stratosfären och uttunning av 
ozonskiktet. Överenskommelsen i Montreal 1997 gör att uttunningen av 
ozonskiktet bromsas upp och inom loppet av 50-100 år återhämtar sig till 1980 års 
nivå.  
 
En förändrad Golfström skulle sannolikt ge en mindre värmeökning än förväntat, 
snarare än nedkylning.  
 
Bruntlandrapporten 1987 var den första som tog ett grepp om klimatföränd-
ringarna. Sedan följde konferenser i Rio de Janeiro 1992 och i Kyoto 1997. IPCC 
har gett ut rapporter 1990, 1996 och kommer med nästa rapport 2001.  
 
Koldioxidutsläppen per person och år visar stora skillnader mellan länderna. 1990 
var utsläppen i USA 5,3 ton, i Sverige 1,8 ton, i världen som helhet 1,1, i Indien 
0,2 och för ett långsiktigt hållbart samhälle bör det vara 0,5.  
 
Det finns trots allt positiva tecken när det gäller hotet mot klimat och miljö. För 
det första minskar troligen hotet mot ozonskiktet men effekten på hudcancer kan 
sannolikt utläsas först om 50 år. Det uttunnade ozonskiktet kunde ha blivit ett 
stort problem om det inte upptäckts. För det andra minskar de försurande 
utsläppen i Europa och Nordamerika. För det tredje har stadsluften blivit bättre på 
många håll. Fortfarande är det långt innan försurande utsläpp underskrider kritiska 
nivåer. 
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EKOLOGISKA ASPEKTER PÅ VÄXTHUSEFFEKTEN 
 
Nästa talare var Thomas Rosswall, rektor vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala. 
Han konstaterade att biosfären påverkar klimatet genom produktion av 
växthusgaser, påverkan på vattenbalans och strålningsbalans (albedo). Samtidigt 
påverkar klimatet biosfären i växtproduktion, biodiversitet och biogeokemi.  
 
Vi har en biologisk produktion av växthusgaser genom att mikroorganismer bryter 
ned organiskt material t ex vid uppodling av områden. Stora mängder kol tillförs 
luften och därför måste man hitta nya odlingsformer som också gynnar 
produktionen pga den brist på organiskt material som man har i marken idag.  
 
Metan är en annan växthusgas som bildas i risfält, myrar och i våmmen hos 
idisslare. Dikväveoxid bildas av mikroorganismer i mark och vatten. Dessa två 
ämnen har man först på senare år fått kunskap om. Det är emellertid en stor 
svårighet att överföra mätdata till ett globalt perspektiv.  
 
Bristen på vegetation medför hastig avrinning och risk för översvämning. I 
Sverige har människan större betydelse för vegetationen än klimatförändringar. 
Förändrad markanvändning har mindre betydelse än fossila bränslen för 
klimatförändringar. Det finns en risk för att klimatförändringarna förändrar 
biodiversiteten och ekosystemen reversibelt eller permanent.  
 
Han konstaterade att koldioxid ökar tillväxten och är kopplat till vattenupptag. De 
fortsatta forskningsresultaten om hur en ökad koldioxidhalt påverkar ekosystemen 
måste göras begripliga så att människor förstår innebörden. Bedömningar av 
effekter pekar på att det blir både bättre och sämre. Jordbruksproduktionen 
utvecklas positivt i i-länder medan den påverkas negativt i u-länder. Globalt sett 
blir den därmed oförändrad.  
 
Klimatförändringar är av mindre betydelse än andra faktorer för 
jordbruksproduktionen men däremot påverkas ekosystemen mer av 
klimatförändringar.  
 
Han förordade en försiktighetsprincip eftersom vi inte förstår hur jorden fungerar 
och pekar på vikten av samverkan tvärvetenskapligt. 
 
 
MEDICINSKA FÖLJDER AV VÄXTHUSEFFEKTEN 
 
Elisabeth Lindgren, läkare från Institutionen för systemekologi vid Stockholms 
universitet och verksam i Fjärran Östern, pekade på olika orsaker till sjukdomar 
hos människor under årtusenden t ex malnutrition, vektorburna infektions-
sjukdomar, våld, smittsamma sjukdomar, ensidig kost, toxiska produkter och 
vällevnad.  
 
Hon pekade på att lokala aktiviteter kan ge upphov till globala effekter. De mest 
känsliga områdena drabbas värst av klimatförändringar eftersom de ofta har sämre 
ekonomiska förhållanden och mindre ekologiska marginaler. I u-länder har man 
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problem med befolkningstillväxt, fattigdom, analfabetism, lokal förorening, 
landerosion och snabb urbanisering medan man i i-länder har en utarmning av 
naturresurser, påverkan på livsuppehållande natursystem och globala 
konsekvenser av icke hållbar utveckling. 
 
En global klimatförändring medför direkta effekter. Dödsfall, sjukdomar och 
skador pga värmeböljor och klimatrelaterade naturkatastrofer i tidigare 
förskonade områden kan uppträda. Leptospiros är en sjukdom som sprids i 
samband med översvämningar. Indirekta effekter är rubbningar på ekologiska 
system, vektorburna sjukdomar, födoämnes- och vattenburna sjukdomar, 
malnutrition och svält.  
 
Där lågt kaloriintag råder minskar tillväxten av gröda mest. Effekter av höjning av 
havsnivån är brist på dricksvatten och omflyttningar av miljöflyktingar.  
 
Koleraorganismen fäster till alger och sprids därmed i samband med algblomning.  
 
Påverkan på ekosystemen ger förutsättningar för spridning av malaria, borrelia 
och fästingburen encefalit. Denguefeber som är en myggspridd virussjukdom kan 
också spridas. Gula febern och denguefeber kan spridas direkt från en person via 
en mygga till nästa person. I Grekland och Sydeuropa finns förutsättningar för 
etablering av myggan.  
 
Malaria utrotades i Europa på 1960-talet men myggan finns redan nu och risken 
finns för att smittämnen skulle kunna spridas när det blir varmare. Redan idag 
sprids malaria i centralasiatiska ryska republiker. Man tror att från idag 45% av 
jordens befolkning kan 60 % komma att bo i malariaområde i framtiden.  
 
När det gäller fästingburna sjukdomar har man sett en reell ökning av borrelia 
med en direkt korrelation till ett ökat antal fästingar. TBE har ej lika stor 
spridning. Fästingar har framför allt spridit sig längs Norrlandskusten de senaste 
åren pga milda vintrar.  
 
 
KLIMATKONVENTIONEN - DET INTERNATIONELLA 
FÖRHANDLINGSLÄGET 
 
Därefter talade avdelningsdirektör Leif Bernergård vid Naturvårdsverket om de 
förhandlingar som förekommer på internationell nivå för att begränsa 
koldioxidutsläppen. Han pekade på konflikten med kostnader för åtgärder i i-
länder p g a effekter som drabbar u-länder.  
 
Man såg Riokonferensen 1992 som ett första steg att stabilisera halten av 
växthusgaser så att påverkan på människor undviks. Åtgärderna blev få och 
åtagandena vaga. Klimatkonventionen ledde till att man kom överens om att 
länderna i OECD och Östeuropa ej skulle öka utsläppen. I Östeuropa lyckades 
man med detta pga den ekonomiska kollapsen.  
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Idag utnyttjar 25% av världens befolkning 70% av den totala 
energiförbrukningen.  
 
Efter Rio har man haft årliga möten. I Kyoto kom man överens om att sänka 
koldioxidhalten med drygt 5% utgående från 1990 års utsläppsnivåer gällande för 
tiden 2008-2012 och det gäller sex olika gaser. EU ska minska utsläppen med 8%, 
USA med 7% och Japan med 6%. Ryssland får behålla oförändrade utsläpp 
medan Norge, Island och Australien får öka sina utsläpp.  
 
I avtalet ingick även att handel med utsläpp kan ske och att ett land som bidrar 
med utrustning så att utsläpp minskar i andra länder får tillgodoräkna sig detta. 
Inom EU medför fördelningen mellan länder att Sverige får öka sina utsläpp 
medan vissa framför allt koleldande länder måste minska sina koldioxidutsläpp. 
Årets möte syftar till att lägga fast de överenskommelser man tidigare beslutat 
om. 
 
 
VÅRT INDIVIDUELLA ANSVAR FÖR KOLDIOXIDUTSLÄPPEN 
 
Avslutningsvis talade dr Gösta Alvén, barnläkare från Stockholm, om det 
personliga ansvaret för att minska koldioxidutsläppen. Han nämnde att 
arbetsresorna till och från Huddinge sjukhus varje år bidrar med 2 000 ton 
koldioxid. Han menade också att det finns anledning att reflektera över sina egna 
resvanor. Skulle man begränsa resandet till vad som anses ekologiskt hållbart 
skulle det inskränka sig till 500 mil med bil och 500 mil med flyg per år. Han 
efterlyste från media en mer allsidig beskrivning av miljöeffekterna till följd av 
koldioxidutsläppen, och konstaterade att de 7 miljarder liter bensin som årligen 
förbrukas i Sverige vid förbränning ger koldioxid motsvarande ett 20 cm tjockt 
lager över Sverige. 
 
 
Håkan Löfstedt 
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