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KRÖNIKA 

Klimatfrågan kräver
internationella insatser

S veriges nye miljöminister, Andreas Carlgren, har deklarerat att han tänker prioritera problemen 

kring den globala uppvärmningen – ett oerhört stort problemkomplex som berör atmosfären 

och kontinenterna men i högsta grad även haven. Det är ju knappast en nyhet att drygt 70 

procent av jordytan täcks av hav. Mindre känt är att havens medeldjup är ca 3 700 meter. 

Djupt bottenvatten bildas endast på ett fåtal ställen och Atlanten spelar en helt avgörande roll i 

detta sammanhang. I norr är det särskilt i Grönlands- och Islandshaven samt i Labradorhavet på ömse 

sidor om Sydgrönland som tungt, saltrikt och kallt vatten sjunker ned mot djuphavet. I söder är det 

under isen i Weddellhavet vid Antarktis, som ännu tyngre vatten bildas. Skulle djupvattenbildningen 

brytas finns det risk för uppdelning av haven i en övre del på ett fåtal hundra meter och ett djuphav 

därunder. Utbytet mellan de två delarna bryts inte helt men begränsas kraftigt. Vi har redan sett 

att bildningen av bottenvatten i norr har minskat.  Vattenvolymen i Golfströmmens fortsättning över 

Atlanten, den så kallade Transatlantiska strömmen, är mindre än tidigare, men den är något varmare. 

Än så länge har vi dock i stort samma värmetransport som tidigare mot nordöstra Atlanten.

Situationen kan förvärras genom ett kraftigt ökat sötvattentillflöde mot Polarhavet i norr. Faktiskt 

utförde naturen ett storskaligt experiment för ca 9 000 år sedan, under den så kallade yngre Dryas-

perioden, då en stor sjö på Nordamerikanska kontinenten plötsligt tömdes genom S:t Lawrenceflodens 

dalgång mot Nordatlanten. Detta skapade ett sött ytvattenskikt som hindrade djupvattenbildningen 

och därmed avsevärt bromsade avsmältningen av inlandsisen.

Processer som denna innebär stora anpassningsproblem för havens växt- och djurvärld. Får man 

ett ytligt grundhav ovanpå ett djuphav uppstår ytterligare stressmoment genom att grundhavet med 

sin begränsade volym relativt snabbt kan bli mättat på koldioxid och därigenom blir surare, får lägre 

pH, vilket ger problem för de organismer som bygger upp skal eller skelett av kalciumkarbonat. 

Havens totala koldioxidupptag minskar genom det minskade utbytet mellan grund- och djuphav.

Att förstå alla komplicerade processer som en global uppvärmning åstadkommer innebär ett 

gigantiskt vetenskapligt arbete som kräver samarbete mellan atmosfärsforskare och havsforskare. 

Arbetet måste gå snabbt eftersom vi redan nu kan se en rad följder av uppvärmningen. Samarbetet 

måste vara vetenskapligt brett och internationellt eftersom ingen enskild nation har resurser att 

klara av komplexiteten och kostnaderna.

Jag hoppas att miljöministern har god insikt om havens roll för klimatutvecklingen och kan 

hjälpa till att stimulera forskningen både nationellt och internationellt. Vi har inte råd att endast se 

på våra närmaste havsområden – vi måste även blicka ut över världshaven!
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