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Lufttemperatur 

Data från SMHI 

Avvikelse från medeltemperatur 



Lufttemperatur 

Data från SMHI 

Antal dagar per år med temperatur ≥5°C 



Nederbörd 

Data från SMHI 



Istäckets varaktighet 

Data från SMHI 

Antal dagar med is på Torneträsk 



Framtiden? IPCC scenario RCP4,5 
förändring i vintertemperatur 

Källa: SMHI 



Framtiden? IPCC scenario RCP4,5 
förändring i vårnederbörd 

Källa: SMHI 



CBMP	  (Circumpolar	  Biodiversity	  
Monitoring	  Program)	  
•  Samordning	  av	  miljöövervakning	  
•  Rapportering	  av	  resultat	  
•  4	  grupper:	  sötva8en,	  marint,	  kust,	  land	  

Vad gör arktiska rådet? 
CAFF	  (Conserva;on	  of	  Arc;c	  Flora	  and	  Fauna)	  
•  Ark;ska	  rådets	  arbetsgrupp	  för	  bevarande	  

av	  flora	  och	  fauna	  
•  www.caff.is	  



CAFF–CBMP freshwater 

Plan	  för	  övervakning	  av	  
biodiversitet	  i	  ark;ska	  sötva8en	  
(2012)	  

Harmonisera	  och	  förbä8ra	  
långsik;g	  miljöövervakning	  

Snabbare	  detek;on,	  
kommunika;on	  och	  reak;on	  på	  
signifikanta	  trender	  och	  påverkan	  

Statusrapport	  (2014),	  ny	  rapport	  
under	  produk;on 
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landskapshydrologi	  och	  -‐biogeokemi,	  
belastning	  av	  föroreningar	  

markvegeta;on	   markprocesser	  

temperatur,	  skiktning,	  ljusklimat,	  UV,	  omsä8nings;d,	  kemi	  

akva;sk	  biodiversitet	  och	  födovävar	  

akva;ska	  ekosystemtjänster	  



Arktis blir grönare! 

Källa: NASA (Landsat) 

Förändring i vegetationstäthet 1984 – 2012 



Exempel från Skellefte älv, Slagnäs, 1965–2018 
 
Avrinningsområdets area: 6463 km2 

Vattenkemiska trender? 
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Vattenkemiska trender? 
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Skellefte älv, Slagnäs, 1965–2018 

Data från SLU, Miljödata MVM 



Vattenkemiska trender? 
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Skellefte älv, Slagnäs, 1965–2018 



Vattenkemiska trender? 

Absorbans (vattenfärg) 
årsmedian 

Totalfosfor 
årsmedian 

Data från SLU, Miljödata MVM 

Skellefte älv, Slagnäs, 1965–2018 



Pågående forskning 

Historiska födovävsförändringar 
•  Kort sikt (ca 40 år): arkiverade 

prover från röding 
•  Lång sikt (>4000 år): sediment 

inklusive chironomider & 
cladocerer 

•  Stabila isotoper av C och N 
 
Jämförelser av födovävar i en 
gradient av näring 
•  Bentiska och pelagiska 

producenter och konsumenter 
•  Stabila isotoper 
•  Fettsyror 

Formasprojekt: Effekter av klimatbetingad 
näringsutarmning av arktiska och alpina sjöar 







Vad berättar sedimenten? 
Sedimentkaraktäristik i en sjö nära Abisko 

Källa: Belle, Vrede, et al. (opubl.) 



Vad berättar sedimenten? 
Pigment i sedimentet 

Källa: Belle, Vrede, et al. (opubl.) 
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Vad berättar sedimenten? 

Källa: Belle, Vrede, et al. (opubl.) 

Pinus (%) 

Betula (%) Temp (°C) PCA1pigment 

PCA1sediment ∂13Cclad (‰) 



Tack! 
Willem Goedkoop 
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Simon Belle 
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Danmark) 
Michael Power (UW, Canada) 
 
Naturhistoriska riksmuséet 
 
Formas 



klima>örändring	   landskapsutveckling	  

landskapshydrologi	  och	  -‐biogeokemi,	  
belastning	  av	  föroreningar	  

markvegeta;on	   markprocesser	  

temperatur,	  skiktning,	  ljusklimat,	  UV,	  omsä8nings;d,	  kemi	  

akva;sk	  biodiversitet	  och	  födovävar	  

akva;ska	  ekosystemtjänster	  


