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Klimatmodeller är fortfarande under utveckling!
– gradvis inkorporeras flera av klimatsystemets återkopplingsprocesser
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→ just nu pågår utveckling mot att ta hänsyn till
återkopplingar av förändringar i ekosystem och
vegetation på atmosfären
→ ADSIMNOR är ledande i världen med att integrera
vegetationsförändringar och deras återkopplingar i
en regional klimatmodell för arktis

Mätningar med satelliter visar att vegetationstäcket i nordliga breddgrader
blivit grönare/lummigare sedan början av 80-talet
• Ökad tillväxt?
• Förlängd vegetationsperiod?
• Ökad utbredning av skog och buskmarker?
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Change in land surface greenness
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increasing ’greenness’ →

*Tucker et al. (2001)
Int. J. Biometeorol. 45: 184
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Täckningsgraden av sly och buskmark har ökat i många delar av arktis
och kopplats till uppvärmningstrenden*

Tape et al. 2006
Global Change Biology 12: 686
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Normalised difference vegetation index (NDVI)

*Data for Alaskan North Slope 68-72°N
Jia et al. 2003, Geophysical Research
Letters 30
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Parameter estimate

Trädgränser runtom i världen har avancerat de senaste 100 åren

Temperature trend
Effect of temperature change on tree limit
elevation shift for 166 near-treeline sites
+ = warming associated with upslope shift*

Treeline advance, Mt Nuolja, Sweden
(Van Bogaert et al. 2011. J. Biogeog.)

*Harsch et al. 2009, Ecology Letters 12: 1040

Täckningen av träd och buskar påverkar albedo och därmed klimatet
Bidrag av mindre skog/mer öppen mark till sista
istidens kallare temperaturer i Europa*

Albedo (den reflekterade
andelen av solens inkommande
strålning) skiljer sig mellan
skog och öppen mark,
särskilt vid snötäcke

Temperaturskillnad för mars (°C)

*Strandberg et al. 2011
Tellus 63A :107

Albedoförändringar i samband med vegetationsförändringar
kan påverka klimatet lika mycket som ökade växthusgaser*
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*Bonfils et al. 2012
Environ. Res. Lett. 7

Vegetationsförändringar 1983-2006
simulerade med vegetationsmodellen LPJ-GUESS
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Årsmedeltemperatur (°C)

Förändring i täckningsgrad
(2003-2006)−(1983-1986)

Fler träd och buskar leder till sänkt albedo
– bidragande orsak till starkare uppvärmningstrend i arktis?

Vegetationsförändringar i ett framtida klimatscenario
1961-1990
forcerad av klimatmätningar
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Albedot minskar i områden där tundra ersätts av buskmark eller träd
→ förväntas leda till ökad uppvärmning

albedoförändring
(1961-1990) → (2051-2080)

Ytterliggare forskning baserad på vegetationsmodellering
i ADSIMNOR
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positive values: flux to atmosphere
negative values: flux to biosphere

Regional system model to account for atmosphere-ecosystematmosphere feedback*
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En hotad alpin miljö?

annual
*Smith et al. 2011
Tellus 63A: 87

Simulerade vegetationsförändringar i respons på ett framtida klimatscenario*
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* Smith et al. 2007
SOU 2007:60

Simulerade vegetationsförändringar i Abisko-området
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Rundqvist et al. 2011
Ambio 40: 683-692

Effekter av en fortsatta klimatförändring på vegetationen?
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˚C
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varmare somrar,
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ökad molnighet,
mindre solljus under
vegetationsperioden
Exempel på klimatscenario
för Torneträsk-området

