Klimatforskning
vid Lunds universitet

Klimatforskning
vid Lunds universitet

s 07

Förståelse för
klimatsystemet

s 11

Möta klimatförändringar
med hållbar utveckling

s 17

Klimat, politik och
samhällsekonomi

s 21

Klimateffekter
och anpassning

Detta är en broschyr från Lunds universitets hållbarhetsforum
Lunds universitets hållbarhetsforum binder samman och stödjer universitets klimat-, energi- och hållbarhetsforskning,
samt utgör en bro mellan samhället och akademin på dessa områden. Lunds universitets hållbarhetsforum startade
i januari 2014 och är en vidareutveckling av det universitetsgemensamma Klimatinitiativet som bedrevs 2008-2013.
Lunds universitets hållbarhetsforum koordineras av CEC, Centrum för miljö- och klimatforskning.
Denna broschyr ger en överblick över Lunds universitets klimatforskning. Klimatforskningen bedrivs idag vid flertalet
av universitets åtta fakulteter samt vid universitetets särskilda verksamheter. Läs mer på www.lu.se/klimat.
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limatet förändras och det går fort. Förändringarna är orsakade av
vårt sätt att leva, hur vi transporterar oss och producerar varor,
men framförallt genom användningen av vår främsta energikälla,
de fossila bränslena, vars utsläpp har stor klimatpåverkan. Effekterna kan
redan ses i form av en ökning av den globala medeltemperaturen, smältande
isar och stigande havsnivå. Alla aspekter av liv berörs. Våra, och jordklotets,
villkor håller på att förändras i grunden och det behövs kunskap utifrån en
mängd olika perspektiv för att förstå och hantera klimatfrågan. Berörings
punkterna mellan klimatfrågan och andra stora världsfrågor som fattigdoms
bekämpning, biologisk mångfald och ekonomiskt tillväxt är många.
Vid Lunds universitet – Skandinaviens största enhet för högre utbildning
och forskning – bedrivs klimatforskning vid flertalet av universitetets åtta
fakulteter, vid de särskilda verksamheterna och flera av universitets strate
giska forskningsområden samt Linnémiljöer berör klimatet. Med gedigen
grundforskning inom teknik, naturvetenskap, medicin, ekonomi, samhälls
vetenskap och juridik som bas har vi skapat miljöer med kapacitet och dyna
mik att ta sig an de komplexa frågor klimatförändringarna ställer.
I samverkan över disciplingränserna och med andra universitet, nationellt
och internationellt, vill vi öka förståelsen för klimatförändringarna och deras
effekter. Och bidra till de strategier och lösningar som behövs.
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Det är en unik situation idag. Men vi
har verktyg för att studera framtiden
och förstå vilka konsekvenser olika
åtgärder och utvecklingar kan ha, både
när det gäller problem och lösningar.
Framtiden avgörs av oss. Det är
värderingarna i samhället och dess
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beslut som är det avgörande, men
forskningen hjälper oss att ta ställning
när det gäller klimatfrågan och andra
miljöproblem, och göra världen
hållbarare. Den kunskap som finns
bör tas tillvara.
Professor Markku Rummukainen
CEC – Centrum för miljö- och klimatforskning /
Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

I sedimentlagren på havs- och sjöbottnar
kan man utläsa hur ekosystemen har
reagerat på tidigare förändringar. De ger
oss svar på vad vi kan förvänta oss vid den
förändring som nu sker. Och vi vet att det
kan hända saker mycket snabbt.
Professor Daniel Conley
Geologiska institutionen
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Förståelse för
klimatsystemet
Jordens klimat har alltid varierat. Men ingenstans i de geologiska arkiven finns
belägg för att det tidigare skett en snabb, global uppvärmning med samtidiga och
likartade effekter på båda halvkloten. Människans påverkan på klimatet är stor.
Djupgående kunskap om hur naturliga processer och antropogena (mänskligt or
sakade) f aktorer samverkar i det komplexa klimatsystemet är avgörande för att öka
förståelsen för den pågående klimatförändringen och våra möjligheter att ta fram
strategier för de åtgärder som behövs, idag och i framtiden.

I de geologiska arkiven – berggrund, sediment

gaser under så kort tid och förståelse för kolcykeln

från havs- och sjöbottnar, glaciärer, koraller och

– flödena av kol mellan de geologiska kolförråden,

trädringar – kan man utläsa hur temperatur, neder-

haven, atmosfären och biosfären – och dess sam-

börd och koncentrationer av växthusgaser och

verkan med klimatet är av central betydelse för att

partiklar har varierat genom årtusendena. De his-

förstå dagens globala uppvärmning. I Lund samlas

toriska klimatvariationerna berättar om klimat

forskare – från områden som mikrobiologi, geologi,

systemets känslighet och möjliga amplituder och

ekosystemvetenskap och atmosfärsfysik – kring

ger kunskap om hur olika mekanismer i klimatsys-

dessa frågor. Den samlade forskningen innefattar

temet samverkar i komplexa kedjereaktioner. Ge-

detaljerad och ingående kunskap om flertalet

nom att rekonstruera det historiska klimatet kan

aspekter i processerna som styr kolcykeln, eko

vi också förstå hur klimatsystemet fungerar utan

system och klimatet från historisk tid till framtid,

människans påverkan, vilket hjälper till för att för-

från det allra minsta perspektivet till det globala.

stå vad den nu extremt snabba ökningen av växthusgaser i atmosfären kommer att innebära. Den

I centrum står frågor som: Vad styr v ariationerna

globala uppvärmning som sker idag är unik ur

av halterna av koldioxid och andra växthusgaser

ett historiskt perspektiv; ingenstans i de g
 lobala

i atmosfären? Hur stor del av dagens klimatför-

klimatarkiven finns belägg för att det vid s nabba

ändringar beror på antropogena växthusgaser och

klimatförändringar de senaste 20 000 åren har

partiklar i atmosfären, hur stor del beror på andra

uppträtt samtidiga och likartade effekter globalt.

klimatpåverkande faktorer, som solvariabilitet? Hur
känsligt är klimatet för mer växthusgaser? Hur på-

Aldrig tidigare har så stora mängder kol överförts

verkas växthusgasernas naturliga kretslopp när kli-

från jordskorpan till atmosfären i form av växthus-

matet förändras? Vad säger det oss om framtiden?
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Förändringarna i Arktis är dramatiska.
Och ingenting tyder på att de kommer att avta.
Tvärtom går de fortare än vi tidigare har beräknat.
Forskare Margareta Johansson
Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
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Resultaten används för att forska om klimat- och

mekanismer som skulle kunna öka läckaget av kol-

ekosystemmodeller vilka visar hur ekosystem och

dioxid och metan från dessa områden.

klimatsystemet interagerar, både u
 nder naturliga

Lundaforskarna följer utvecklingen genom under-

förhållanden och under påverkan av människans

sökningar i Abiskoområdet, på Grönland och Sval-

aktiviteter. Dessa modeller utvärderas med hjälp av

bard. Resultaten kan bidra till bättre förståelse för

klimatmätningar och andra data som samlas värl-

vad vi kan förvänta oss när de stora permafrost-

den runt om bland annat hur naturliga system tar

områden runt om i Arktis börjar tina.

tillvara och släpper ut växthusgaser och hur mycket

Om Arktis på sikt blir en betydande källa för växthus

av olika ämnen som finns i atmosfären.

gaser eller inte beror bland annat på vad som händer
med växtlighet, hur den förändras och utvecklas.

Växthuseffekten kommer att påverka klimatsystemet under lång tid framöver. Klimat- och eko-

Forskningen om aerosoler – små partiklar som

systemmodellerna kan användas för att beräkna

svävar i en gasblandning som till exempel at-

scenarier om hur stora förändringarna kan bli, men

mosfären – har länge varit stark i Lund. Det rå-

också vad som krävs för att begränsa den globa-

der osäkerhet om vilken roll aerosolerna spelar

la uppvärmningen. En utmaning är att ta hänsyn till

i klimatsystemet. Vi vet idag att de påverkar kli-

hur olika återkopplingsmekanismer kommer att ver-

matet både direkt genom att bryta och sprida

ka. En uppvärmning kommer nämligen inte ensam.

solljuset som når jorden, vilket motverkar växt-

När olika processer i klimatsystemet samverkar upp-

huseffekten och indirekt då de medverkar i moln-

står dynamiska kedjereaktioner som leder till att

bildningen och bland annat påverkar molnens

effekten av den faktor som startar processen både

egenskaper. Aerosolerna har totalt sett en kylande

kan förstärkas och försvagas. I Arktis, ett av de om-

effekt vilket gör att de delvis maskerar effekterna

råden på jorden som värms upp snabbast, har tem-

av koldioxidutsläppen, men det finns betydande

peraturhöjningen satt igång flera sådana processer

osäkerhet om hur stor den kylande effekten är. En

som nu driver på uppvärmningen. När de snö- och

kraftig minskning av utsläppen som ger upphov

istäckta ytorna minskar reflekteras en allt mindre

till aerosoler i atmosfären skulle ändå göra att de

del av solinstrålningen tillbaka ut i atmosfären. Istäl-

snabbt försvinner från luften och att deras avky-

let absorberar de mörka vidderna solens värme och

lande effekt upphör långt tidigare än växthusga-

temperaturen ökar än mer.

sernas värmande.

En annan viktig fråga är vad som händer i takt

I Lund studeras aerosolernas alla betingelser och

med att permafrosten tinar och dess stora kollager

vilken påverkan de har på klimat och människor.

blir tillgängligt för nedbrytning av mikroorganis-

Varje typ av partikel har individuella egenskaper

mer. Beräkningar tyder på att permafrosten kan

och olika partiklar skiljer sig åt avseende till exem-

innehålla kolmängder som motsvarar den dubbla

pel strålningsegenskaper, hur de åldras och hur de

totala mängden i atmosfären idag. Och det finns

påverkar molnbildningen. K

Läs mer på

www.lu.se/klimat

En klimatomställning är resursmässigt, tekniskt och
ekonomiskt möjlig. Men det kräver samhällelig styrning.
Professor Lars J Nilsson
Institutionen för teknik och samhälle, LTH

11

K l i m at f o r s k n i n g v i d L u n d s u n i v e r s i t e t

Möta klimatförändringar
med hållbar utveckling
Människans påverkan på klimatet måste minska drastiskt om klimatförändring
arna ska kunna dämpas. Och tekniken som krävs för att minimera utsläppen av
växthusgaser finns. Men hur hittar vi vägar, som är acceptabla för alla i samhället,
till ett hållbart energi- och transportsystem. Vilken politisk och ekonomisk styr
ning krävs? Vilka är hindren? Vilka är drivkrafterna?

Om den globala medeltemperaturen maximalt

lingsvägar för Sverige att styra mot koldioxidsnåla

ska öka två grader i förhållande till f örindustriell

och hållbara energi- och transportsystem.

nivå krävs det kraftfulla insatser för att minska koldioxidutsläppen. Tvågradersmålet är det politiskt

Utmaningarna är mångfasetterade och har sam-

satta målet om att begränsa klimatförändringar-

lat forskare inom teknik, statsvetenskap, ekonomi

na. Klimatkänsligheten avgör omfattningen av åt-

och juridik. Det finns behov av att identifiera de

gärder som krävs för att nå målet, men de flesta

samhälls- och styrningsutmaningar olika vägval

beräkningar talar för att industriländerna måste

medför och hur de kan hanteras. Mål- och

minska utsläppen av växthusgaser med 80-95 pro-

intressekonflikter som kan uppstå på olika nivåer

cent inom några decennier och på sikt nå inga el-

undersöks, liksom vilka förändringsstrategier som

ler negativa utsläpp. Detta förutsätter också att

krävs för att komma vidare.

utsläppen på längre sikt inte heller ökar till industriländernas nivå i resten av världen.

En övergång till ett kolsnålt samhälle kräver stora
strukturella omställningar där såväl samhällsplane-

Förbränningen av fossila bränslen står för cirka

ring och infrastruktursatsningar som teknikutveck-

60 procent av de globala utsläppen av växthusga-

ling har en avgörande roll. Politisk styrning, med

ser. Övriga utsläpp kommer främst från förändrad

förmåga att skapa trovärdighet, legitimitet och

markanvändning och utsläpp av metan och lust-

acceptans för en klimatomställning är nödvändig.

gas (dikväveoxid) från olika källor. I forskningspro-

För även om livsstilsförändringar kommer att

jekt, som till exempel LETS (Governing transitions

krävas, behöver detta inte tvunget innebära en

towards Low-Carbon Energy and Transport Sys-

reducerad välfärd. Istället arbetar man för att visa

tems for 2050), har man undersökt möjliga utveck-

hur klimatperspektivet kan integreras i alla sam-
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M ö ta k l i m at f ö r ä n d r i n g a r m e d h å l l b a r u t v e ck l i n g

Vår utgångspunkt är alltid: Hur är det möjligt
att få till en förändring? Vad stödjer eller hämmar
en gynnsam utveckling?
Professor Lena Neij
IIIEE – Internationella miljöinstitutet

hällets framtidsfrågor och att det i behovet av ny,

har, främjat åtgärder som effektiviserar energiut-

energieffektiv teknik finns förutsättningar för både

nyttjandet i bostäder eller hur energiproduktion

företag och konsumenter. Satsningar på klimat-

kan göras mer klimatneutral. Omfattande studier

teknologi kan bli en drivande faktor i en ny eko

har gjorts om både sol- och vindkraft för att utrö-

nomisk uppgång om den rådande strukturkrisen

na vilka strategier som fungerar och hur utveck-

ses som en möjlighet att genomgripande f örändra

lingen kan styras tekniskt och ekonomiskt.

samhällsutvecklingen. Men beslut om ändrade
inriktningar kan inte vänta, stora förändringar tar

Det stadsnära och regionala perspektivet är också

tid, och det vi väljer att göra idag kommer att få

viktigt för forskningen. Ofta är ambitionen att finna

betydelse en lång tid framöver.

lösningar som kan förverkligas på den lokala nivån.
Städernas klimatpåverkan är kraftig och det finns

Klimatforskningen vid Lunds universitet bedrivs

inga tecken på att urbaniseringen kommer att avta.

ofta i samverkan med viktiga intressenter. Det förs

I städernas fortsatta tillväxt finns flera utmaningar,

nära dialoger med industri, kommuner, myndig

samtidigt som potentialen att finna och kunna ge-

heter och beslutsfattare såväl nationellt som in-

nomföra nya lösningar är stor. Kommunernas och

ternationellt om vilka frågor som behöver belysas.

städernas miljömål är många gånger högre ställda

Och klimatfrågan griper numera in i de flesta.

än de nationella och forskarna kan vara delaktiga

Med ett tvärvetenskapligt, internationellt, tilläm-

tidigt i förändringsprocessen, redan på planerings-

pat och handlingsinriktat perspektiv studeras till

stadiet. I nära samarbete med beslutsfattarna ökar

exempel hur olika policystrategier har, eller inte

chanserna att påverka. K

Läs mer på

www.lu.se/klimat
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Samhället befinner sig i en
konstant omvandlingsprocess.
Den avgörande frågan är hur
vi får in klimatomställningen
som en självklar och naturlig
del i den dynamiken.
Professor Lars J Nilsson
Institutionen för teknik och samhälle, LTH
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Det är tekniskt möjligt att nå klimatneutralitet. Men svårigheten
ligger i att besluten som leder oss dit måste fattas över både
generations- och nationsgränser. För att ta dessa beslut krävs ett
oerhört starkt politiskt ledarskap som förmår mobilisera det
civila samhället, industrin och politiken att det är dags att göra
en stor omställning.
Professor Karin Bäckstrand
Statsvetenskapliga institutionen
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Klimat, politik
och samhällsekonomi
Effekterna av klimatförändringarna ställer världssamfundet inför en rad nya
utmaningar. Olika delar av världen kommer att påverkas i olika hög grad och
förmågan att hantera konsekvenserna varierar stort mellan enskilda länder. Globala
styrmedel som kan motverka klimatförändringarna måste utvecklas parallellt med
analyser av de konflikter och risker som kan uppstå.

På vilket sätt kan klimatfrågan ses som ett

handel uppstår ofta extremt ojämlika maktförhål-

samhällsproblem? Vid Lunds universitet arbetar

landen och utrymmet för rättvisa markaffärer är

man för att skapa synergier mellan natur- och

minimalt. Särskilt marginaliserade är kvinnorna

samhällsvetenskaperna som kan ge nya t eoretiska

som sällan har tillgång till och kontroll över land i

insikter och praktiskt bidra till att förbättra sam-

samma u
 tsträckning som männen.

hällets förmåga att hantera klimathändelser, som
skyfall, torka eller orkaner. Forskningen är dels

Det finns idag frivilliga riktlinjer som syftar till att

koncentrerad kring klimatförändringarnas direkta

öka insynen i denna typ av markaffärer och skyd-

konsekvenser för fattiga delar av världen men även

det för lokala markanvändare. Frågan är hur långt

kring vilken påverkan den rika världens försök att

det räcker. Klimatförändringarna kan komma att

minska sina klimatutsläpp har globalt.

hota livsmedelsproduktionen i många länder, samtidigt som efterfrågan på bioenergi ökar. Den glo-

En aktuell fråga handlar om kampen om m
 ark

bala konkurrensen om mark vi ser nu är troligtvis

som en konsekvens av klimatpolitiken. Den bruk

bara början. Och det är bara ett av de områden

bara marken på jorden är begränsad och i energi-

där klimatförändringarna inom en snar framtid kan

effektiviseringens spår köper eller hyr länder och

ge upphov till nya frågor som berör r ättvisa och

företag mark i utvecklingsländer för produktion av

makt, exempelvis beredskapen inför m
 igration.

bioenergi och livsmedel. Fenomenet k allas “land-

Stora folkförflyttningar kan bli en följd av både

grabbing” och får ofta stora konsekvenser för den

översvämningar och torka. Idag finns inga interna-

jordbrukande befolkningen i länderna som berörs.

tionella organisationer som kan hantera detta.

Nyligen gjordes en kartläggning över var, var-

Är det över huvud taget möjligt att hantera klimat

för och i vilken omfattning ”landgrabbing” före-

förändringarna på den globala politiska arenan

kommer, vilken visar att företeelsen ökar. I denna

såsom FN och EU? Kan världens länder, såväl de-
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Den enkla sanningen är att det alltid är de som redan har
minst som förlorar mest när katastroferna inträffar.
Professor Lennart Olsson
LUCSUS – Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling

Läs mer på

www.lu.se/klimat
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K l i m at, p o l i t i k o ch s a m h ä l l s e k o n o m i

mokratier som diktaturer, med olika kulturer och

exempelvis i en undersökning om attityderna till

förutsättningar nå överenskommelser, genomföra

infångning och lagring av koldioxid under jor-

och efterleva dem? Forskningen kring klimatpolitik

den – en av de möjliga tekniker som finns för att

och styrning e ngagerar en stor grupp forskare.

begränsa klimateffekterna – vilken ifrågasattes
starkt bland miljöaktivister och riksdagsledamöter.

Klimatfrågan berör flera av de klassiska statsveten-

Då allmänheten ofta har större tilltro till frivilliga

skapliga frågeställningarna om makt och maktut-

miljöorganisationer än politiker blir utrymmet att

övning, demokrati och politisk representation samt

utveckla tekniken liten.

om internationell politik och diplomati.
Dessutom bidrar statsvetarna i flertalet av univer

Miljö- och klimatfrågan har luckrat upp den tra-

sitetets tvärvetenskapliga klimatsatsningar. K
 unskap

ditionella höger-vänsterskalan och bidrar också till

kring statens och icke-statliga organisationers

en utveckling av demokratin med de icke-statliga

(civilsamhälle, företag) roll efterfrågas i allt fler

organisationernas inträde i klimatförhandlingarna.

sammanhang, inte minst när det gäller attityder

Medan representanter för stater har beslutsmakt,

och möjligheter att påverka olika aktörer.

deltar i ökad grad representanter från industrin,
vetenskapen, civila samhället och kommuner som

Vad händer till exempel när ny teknik möter

observatörer. Hur detta påverkar förhandlingarna

människan? För oavsett vilken potential det finns

kartläggs nu i ett projekt som undersöker samspe

i nya tekniska lösningar, är de omöjliga att anam-

let mellan statliga och icke-statliga aktörer i FN:s

ma om de uppfattas som riskabla. Det framkom

klimatförhandlingar. K

20

Det krävs ett hundraårs-perspektiv
vid all planering av bebyggelse
nära vatten. För havsnivån kommer
att stiga, hur mycket kan vi inte
säga ännu, men beredskapen för
en höjning måste finnas.
Professor Hans Hanson
Institutionen för bygg- och miljöteknologi
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Klimateffekter
och anpassning
Klimatförändringarna ställer människans beroende av naturen på sin spets.
De tvingar oss att anpassa oss till en förändrad fysisk miljö. Dessutom kan de leda
till förlust av biologisk mångfald vilket påverkar ekosystemens struktur och funk
tion. All klimatanpassning kräver förståelse för vilka funktioner och processer som
berörs och vilken betydelse dessa har för samhället och människan.

Det närmaste århundradet kommer klimatet bli

Ett varmare klimat medför också ökade risker för

varmare och de direkta effekterna av ett f örändrat

ohälsa och dödlighet. Hur ska vi bygga upp en till-

klimat är flera. Vi kan vänta oss fler och längre

räckligt bra beredskap i samhället för att hantera

värmeböljor, kraftiga skyfall och ö
 versvämningar

utsatta gruppers ökade sårbarhet vid höga tempe-

på många platser. I Lund bedrivs forskning både

raturer? Under de senaste decennierna har Europa

kring hur s tigande havsnivåer kommer att påverka

upplevt flera långvariga värmeperioder då dödlig-

världens kustområden och vilka möjligheter som

heten hos äldre ökat markant och konkreta hand-

finns för att utforma system som begränsar kon-

lingsplaner för värmeböljor behöver utarbetas.

sekvenser av översvämningar. Kunskapen är direkt
tillämpningsbar i samhället – i planering av ny-

Stigande temperaturer kan även medföra sto-

byggnation och i stadsutveckling, men även för

ra samhällskostnader om möjligheterna att arbeta

att skapa beredskap för tänkbara förlopp. Behovet

påverkas. Arbetsförhållanden med begränsad till-

av forskning är stort både vad gäller skyddet av

gång på vatten och möjlighet att styra arbetstem-

infrastruktur och naturvärden. Allt fler människor

pot och ta rast innebär redan idag risker för dem

på jorden bosätter sig i eller nära utsatta kustom-

som utför fysiskt krävande arbeten under kon-

råden. Viktiga naturvärden kommer i kläm mellan

stant höga temperaturer. Värmestress tros till ex-

urbaniserade områden och stigande hav. Våra

empel vara orsaken till ett stort antal antal fall av

sandstränder, som kan tyckas vara en ’lyxvara’ har

allvarliga njursjukdomar i Centralamerika. Viktigt

visat sig ha utomordentlig betydelse för folkhälsan.

att uppmärksamma är också att värmetoleran-

Hur kan dessa bevaras med stigande havsnivåer?

sen skiljer för könen. Kvinnor är generellt sett mer

Särskilt stora är utmaningarna i många utvecklings-

känsliga än män på grund av sin kroppskonstitu-

länder där det ofta varken finns beredskap eller

tion, och under graviditet ökar deras sårbarhet

kapacitet att hantera de problem som kan uppstå.

ytterligare. Ny teknik som utvecklas för att minska
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klimatpåverkan behöver också utvärderas med

på livsmedel och ett än mer intensifierat jordbruk

avseende på hälsoeffekter – hänsyn till kända häl-

är ett annat. Jordens befolkning växer och den

sorisker måste vara med från början och effekter

globala livsmedelsproduktionen kan komma att

som är otillräckligt belysta måste utforskas.

behöva fördubblas inom några decennier. Dessutom hårdnar konkurrensen om odlingsbar mark.

Arter och ekosystem har alltid påverkats av klimat-

För att undvika en större samhällsomställning tas

förändringar. Men då dagens klimatförändring

allt större landarealer i anspråk för att framställa

sker snabbt riskerar effekterna på den b
 iologiska

energigrödor som ersättning för fossila bränslen.

mångfalden att bli stor. Ett flertal faktorer samverkar och avgör omfattningen, exempelvis hur

Ökad förståelse för hur olika e kosystemtjänster

väl olika organismer kan följa förändringarna, om

fungerar, och hur de reagerar på ett varmare

organismer som är beroende av varandra änd-

klimat, är en möjlig väg för att på sikt producera

rar utbredning i samma takt och om det finns

mer livsmedel och bioenergi utan att skada miljön

områden tillgängliga dit arters utbredning kan för-

och mångfalden. Inom jordbruksforskningen inrik-

skjutas. Dagens landskap är starkt påverkat av

tas nu därför arbetet alltmer på att översätta vär-

mänskliga aktiviteter som jord- och skogsbruk vil-

det av naturens eget kapital i ekonomiska termer

ket minskar arters möjligheter att anpassa sig ge-

och synliggöra vad förlusten av biologisk mångfald

nom att ändra utbredningsområde; detta drabbar

och i förlängningen ekosystemtjänster kan inne

framförallt arter med speciella krav på sin livsmiljö.

bära inom jordbruket.

Den biologiska mångfalden är en förutsättning

Genom att skapa modeller som förutsäger

för de så kallade ekosystemtjänsterna – processer,

flödet av ekosystemtjänster kan olika ekosystem

produkter och tjänster naturen t illhandahåller och

tjänster värderas och omsättas till verktyg för

som vi är beroende av för att överleva: från foto-

såväl lantbrukare som myndigheter, där värdet av

syntes och bildandet av jord och rent v atten till

ekosystemtjänster kan kopplas till konventionella

nedbrytning av avfall. I Lund pågår en o
 mfattande

ekonomiska beräkningar. Modellerna tydliggör

naturvetenskaplig forskning kring hur olika a rter

hur välfungerande ekosystemtjänsterna och ett ut

påverkas av klimatförändringarna, och hur d
 etta

hålligt utnyttjande av jorden både kan skapa eko-

samverkar med hur vi sköter våra landskap. Den

nomiska värden för den enskilde lantbrukaren och

innefattar också ekosystemprocesserna i mark, skog

ge mervärden för samhället i stort. Den direkta

och jordbruk som har betydelse för ekosystem

kopplingen mellan ekonomi och miljön har ökat

tjänster och hur de påverkas av ett ändrat klimat.

forskningens genomslag och arbetet har påbörjats
med att föra in forskningsresultaten i utformningen

Klimatförändringarna i sig är bara ett av hoten

av EU:s jordbrukspolitik. K

mot den biologiska mångfalden. Ökad efterfrågan

Ett varmare klimat innebär hälsorisker, men effekterna kan
mildras. Förbättrade arbetsförhållanden för utsatta grupper
är ett viktigt led i anpassningen.
Docent Maria Albin Institutionen för laboratoriemedicin

Läs mer på

www.lu.se/klimat
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Biobränsle som förnybar energi har
en enorm potential, men bara om det
är möjligt att utforma en strategi som
möjliggör uttag av bioenergi ur skogen
samtidigt som vi bevarar den biologiska
mångfalden. Frågan om biobränslens
vara eller inte vara belyser tydligt
behovet av tvärvetenskapliga synteser
för att tackla klimatfrågan; det går inte
att utforma klimatstrategier ur enbart
en synvinkel! Vi måste överblicka
konsekvenserna av olika strategier för
klimat, biologisk mångfald och
ekosystemtjänster.
Professor Henrik G Smith
CEC – Centrum för miljö- och klimatforskning / Biologiska institutionen

Tack till:
---------------Lektor Cecilia Akselsson · Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Docent Maria Albin · Institutionen för laboratoriemedicin
Professor Svante Björck · Geologiska institutionen
Professor Karin Bäckstrand · Statsvetenskapliga institutionen
Professor Daniel Conley · Geologiska institutionen
Professor Hans Hanson · Institutionen för bygg- och miljöteknologi
Professor Katarina Hedlund · Biologiska institutionen / CEC – Centrum för miljö- och klimatforskning
Forskare Margareta Johansson · Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Professor Astrid Kander · Ekonomisk-historiska institutionen
Professor Anders Lindroth · Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Professor Åke Lindström · Biologiska institutionen
Professor Lena Neij · IIIEE – Internationella miljöinstitutet
Professor Lars J Nilsson · Institutionen för teknik och samhälle, LTH
Professor Lennart Olsson · LUCSUS – Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling
Professor Markku Rummukainen · Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap / CEC – Centrum för miljö- och klimatforskning
Professor Henrik G Smith · Biologiska institutionen / CEC – Centrum för miljö- och klimatforskning
Professor Erik Swietlicki · Fysiska institutionen
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Detta är en broschyr från Lunds universitets hållbarhetsforum
Lunds universitets hållbarhetsforum binder samman och stödjer universitets klimat-, energi- och hållbarhetsforskning,
samt utgör en bro mellan samhället och akademin på dessa områden. Lunds universitets hållbarhetsforum startade
i januari 2014 och är en vidareutveckling av det universitetsgemensamma Klimatinitiativet som bedrevs 2008-2013.
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av universitetets åtta fakulteter, vid de särskilda verksamheterna och flera av universitets strategiska forskningsområden samt
Linnémiljöer berör klimatet. Med gedigen grundforskning inom teknik, naturvetenskap, medicin, ekonomi, samhällsvetenskap
och juridik som bas har vi skapat tvärvetenskapliga miljöer med kapacitet och dynamik att ta sig an de komplexa frågor
klimatförändringarna ställer. I samverkan över disciplingränserna och med andra universitet, nationellt och internationellt, vill
vi öka förståelsen för klimatförändringarna och deras effekter. Och bidra till de strategier och lösningar som behövs. k
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