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Abstract 
24 % of the Northern Hemisphere’s landmass is underlain by permafrost. 1 700 billion tonnes 
of organic carbon (C) is stored in the permafrost, and the ongoing climate change lead to 
permafrost thawing and carbon release.  
 
This study examines the extent of thawing permafrost and the estimated carbon emissions as a 
consequence of permafrost thawing. The results show an estimated decrease of near-surface 
permafrost up to 81% before 2100 due to an increase of the average global temperature. 
Thawing permafrost releases CO2 and CH4 to the atmosphere, which amplifies the greenhouse 
effect and creates a positive feedback to global warming.  
 
The magnitude of the positive feedback is uncertain but an average of 178 Pg C is expected to 
release to the atmosphere by 2100 if the anthropogenic emissions continues. A potential 
increase in biomass due to favorable growing conditions is not expected to offset the carbon 
emissions. 

Sammanfattning 
Permafrost återfinns under cirka 24 % av norra hemisfärens landytor. 1 700 miljarder ton 
organiskt kol (C) finns isolerat i permafrosten och de pågående klimatförändringarna leder till 
kolemissioner från tinande permafrost.  
 
I denna litteraturstudie undersöks i vilken utsträckning permafrosten beräknas tina samt hur 
mycket kol som i samband med minskningen förväntas frigöras till atmosfären. Resultatet 
visar att upp till 81 % av all marknära permafrost riskerar att tina innan år 2100 till följd av en 
global medeltemperaturhöjning. När marken tinar frigörs kolet och emitterar till atmosfären i 
form av CO2 och CH4 vilket förstärker växthuseffekten ytterligare och skapar en positiv 
feedback till den globala uppvärmningen.  
 
Magnituden av den positiva feedbacken är omdiskuterad men ett medelvärde av 178 Pg C 
beräknas kunna frigöras till atmosfären innan år 2100 om de antropogena utsläppen fortsätter 
obehindrat. En potentiell ökning av biomassa till följd av ett gynnsammare växtklimat 
beräknas inte kunna kompensera för kolemissionerna. 
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1. Introduktion 
Jordens klimat har ständigt naturliga fluktuationer vad gäller temperatur, nederbörd och 
atmosfärssammansättning. Lufttryck och vindmönster skapar skillnad i medeltemperatur 
mellan olika år och mängden energiinstrålning samt jordens bana runt solen har också en 
viktig roll för klimatets naturliga variation (Bernes 2007). De naturliga svängningarna kan 
däremot inte förklara den kraftiga temperaturhöjningen och halterna av växthusgaser i 
atmosfären som uppmätts de senaste årtiondena. Halten koldioxid, metan och dikväveoxid i 
atmosfären är så höga idag att det saknar motstycke för åtminstone de senaste 800 000 åren 
(Loulergue et al. 2008; Lüthi et al. 2008; Schilt et al. 2010) 
 
Enligt IPCC (2013) är de polara regionerna hårdast drabbade av klimatförändringarna och 
temperaturhöjningarna vid polerna beräknas bli dubbelt så höga som vid övriga delar av 
jorden. Detta beror på att det solljus som normalt direkt reflekteras bort av isen istället 
absorberas av mark och vatten i takt med att snö- och istäcket minskar, vilket skapar en 
positiv feedback som leder till ytterligare solljusabsorption och uppvärmning (Sommerkorn & 
Hassol 2009). 
 
I stora delar av polarområdena återfinns permafrost; mark med en årsmedeltemperatur lägre 
än 0°C under minst två år i följd (Romanovsky et al. 2007). Permafrosten lagrar stora 
mängder kol i form av organiskt material eftersom nedbrytningen är avstannad så länge 
materialet är fruset (Schuur et al. 2015). I takt med att klimatet förändras och 
medeltemperaturen stiger riskerar permafrosten dock att tina, vilket leder till att 
nedbrytningen startar och kolet frigörs till atmosfären i form av CO2 och CH4. Utsläppen 
orsakar en förstärkning av växthuseffekten och temperaturen höjs, vilket ger upphov till en 
ytterligare upptining av permafrosten (Van Huissteden & Dolman 2012; Koven et al. 2015).  
 
År 2015 uppdaterades de globala klimatmålen under ett världsomfattande klimatmöte i Paris. 
Det fastställdes att den globala medeltemperaturen inte får överskrida 2°C över den 
medeltemperatur som rådde på jorden innan industrialismens början, men för att undvika 
betydande miljökonsekvenser bör temperaturökningen begränsas till 1.5°C. För att nå 
klimatmålet måste utsläppen av växthusgaser nå sin topp så snart som möjligt för att sedan 
minska radikalt (Paris Agreement 2015). I dessa klimatberäkningar ingår inte den feedback 
som permafrosten kan orsaka, och eftersom kolreservoarerna i marken nyligen upptäcktes 
vara nästan dubbelt så stora som man tidigare trott (Tarnocai et al. 2009) kan upptining av 
stora arealer permafrost få katastrofala konsekvenser för både klimat, samhälle och 
ekosystem. Det är därför mycket viktigt att forskningen utvecklas kring ämnet och att 
problemet inkluderas i framtida klimatberäkningar.   
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att utifrån redan existerande forskning undersöka hur permafrostens 
utbredning hotas av ett förändrat klimat samt vilka konsekvenser som finns kopplade till en 
förändring av permafrostdistributionen. Intresset för permafrost har ökat markant det senaste 
årtiondet och målet med studien är att besvara följande frågeställningar:  
 

• Hur har utbredningen av permafrost förändrats och hur mycket beräknas den minska de 
kommande 100 åren? 

 
• Hur mycket CO2 och CH4 beräknas emittera vid en tinande permafrost? 

 
• Kan en ökad biomassa till följd av ett gynnsammare klimat kompensera för ökande 

nivåer växthusgaser? 

2. Bakgrund 

2.1 Växthusgaser och klimatscenarier 
Växthuseffekten är en förutsättning för allt liv på jorden. Den kontrollerar balansen mellan 
inkommande och utgående strålning och ger jordytan dess medeltemperatur (Christopherson 
2012). Hur mycket värmestrålning som bibehålls nära marken och inte reflekteras bort avgörs 
av atmosfärens sammansättning av växthusgaser. En hög halt växthusgaser värmer upp luften 
ytterligare eftersom värmestrålningen hålls kvar en längre tid nära markytan, och därför leder 
ökande utsläpp av växthusgaser till stora klimatförändringar (IPCC 2013).  
 
Till växthusgaserna hör bland annat koldioxid (CO2), metan (CH4), ozon (O3), dikväveoxid 
(N2O) och vattenånga (H2O) där koldioxid är den gas som ökar snabbast i atmosfären till följd 
av antropogena utsläpp. Sedan industrialismens början på 1800-talet har mängden koldioxid i 
atmosfären stigit från 280 ppm* till 400 ppm och kurvan fortsätter stadigt uppåt (IPCC 2013). 
CO2 bildas bland annat vid förbränning av kol och andra fossila bränslen. Det finns i vår 
utandningsluft och tas upp av andra organismer vid fotosyntes och annan 
koldioxidassimilation. Halten CO2 i atmosfären ökar idag med cirka 0.5 % per år och befaras 
öka ytterligare inom den närmaste tiden (Nationalencyklopedin 2016-05-10). Metan är en 
annan potent växthusgas som bildas när organiskt material bryts ner under syrefattiga 
förhållanden, exempelvis på botten av en sjö eller i en torvmark. Metan har cirka 25 gånger 
starkare effekt än koldioxid (Schuur & Abbott 2011) och ett ökat utsläpp av metangas kan 
därför snabbt förändra klimatet.   
 
IPCC har i sin senaste rapport från 2013 arbetat fram olika klimatscenarier beroende på 
antropogena utsläpp, markanvändning och mängden växthusgaser som beräknas emittera de 
kommande åren. Scenarierna kallas Representative Concentration Pathways (RCP:er) och 
representerar fyra olika alternativ över hur vårt klimat kan utvecklas framöver 
(Naturvårdsverket 2013). Varje RCP betecknas med en siffra som står för den 
strålningsdrivning de kommer motsvara. Strålningsdrivningen mäts i W/m2 och är ett mått på 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Ppm = Parts per million 
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förändringar i skillnaden mellan inkommande och utgående strålning.  Ett högre nummer 
innebär att mer strålning stannar vid jordytan vilket resulterar i en kraftigare klimatpåverkan 
(SMHI 2013-11-27). 
 
De klimatscenarier IPCC fastställt är:  
RCP 2.6 – Om koldioxidutsläppen kulminerar från 2020 
RCP 4.5 – Om koldioxidutsläppen ökar fram till 2040 för att sedan avta 
RCP 6.0 – Om koldioxidutsläppen ökar fram till 2060 för att sedan avta 
RCP 8.5 – Nuvarande klimatpolitik. Om koldioxidutsläppen fortsätter öka obehindrat.  
 
RCP:erna baseras endast på mänskligt orsakade utsläpp och tar inte hänsyn till eventuell 
feedback från exempelvis permafrost.  

2.2 Permafrost 
De delar av jordens yta som säsongsvis eller ständigt är frusna i form av snö, frusen mark 
eller annan typ av is hör till kryosfären. Kryosfären är en väsentlig del av klimatsystemet då 
isens höga albedo* hjälper till att reflektera bort mycket av solinstrålningen och reglerar på så 
sätt jordens medeltemperatur (AMAP 2012). En viktig del av kryosfären är permafrosten; 
mark med en årsmedeltemperatur lägre än 0°C under minst två år i rad (Romanovsky et al. 
2007). Bildandet av permafrost bestäms av en rad olika faktorer såsom snömängd, temperatur 
och nederbörd, och stora delar av de ytor is och permafrost som finns idag är en relikt från de 
upprepade glaciationerna under Pleistocen (Desyatkin et al. 2015). Lagret permafrost kan 
sträcka sig från ett fåtal meter ända ner till 1500 meter under marken. Den bildar ett 
impermeabelt lager under marken som hindrar smältvatten att rinna bort under sommaren för 
att istället finnas tillgängligt för växter och djur (AMAP 2012).  
 
Under årets varmaste månader tinar det översta lagret av permafrosten, det aktiva lagret. Här 
sker alla ekologiska och hydrologiska processer och växtligheten får en chans att breda ut sig, 
fotosyntetisera och sedan brytas ner - ett led i kolets kretslopp. Det aktiva lagret är dynamiskt 
(Christopherson 2012) och dess mäktighet styrs av rådande klimat och temperatur. En 
stigande global temperatur kan resultera i ett djupare aktivt lager som i sin tur orsakar en 
kraftigare nedbrytning vilket leder till störningar i kolcykeln då kolflödet förändras 
(Bonnaventure & Lamoureux 2013).  

2.2.1 Permafrostens utbredning 
Den största delen av alla permafrost återfinns på den norra hemisfären, där cirka 24 % av 
landytorna innehåller permafrost (Romanovsky et al. 2007). Man skiljer på kontinuerlig, 
diskontinuerlig och sporadisk permafrost, där den kontinuerliga permafrosten sträcker sig 
under hela markytan medan den diskontinuerliga permafrosten har en utsträckning på 40-80% 
och den sporadiska 10-40% under marken (Desyatkin et al. 2015). Permafrost återfinns även 
under den Arktiska havsbottnen där den regleras av rådande havstemperatur (AMAP 2012).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Albedo = En ytas förmåga att reflektera bort inkommande strålning från solen   
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I samband med ett projekt under 2007-2009 uppförde The International Permafrost 
Association ett nätverk av borrhål utrustade för långsiktiga temperaturobservationer i 
områden med permafrost för att kunna beräkna dess utbredning och eventuella minskning 
(Schaefer et al. 2014). Även äldre borrhål finns tillgängliga där mätningar pågått sedan 1975 
vilket gör det möjligt att följa markens temperaturförändringar (AMAP 2012).  
Mätningar av det aktiva lagrets tjocklek utförs också, och 1991 bildades CALM-programmet 
(Circumpolar Active Layer Monitoring) vilket utökade antalet observationsplatser och 
standardiserade mätmetoderna (Shiklomanov et al. 2008).  

2.2.2 Yedoma, termokarst och talik 
Yedoma är en typ av permafrost som täcker en total yta på över 1 miljon km2 av norra 
Sibirien och centrala Alaska (Grosse et al. 2013). Yedoma består av fruset, vindburet 
sediment som avsattes under sena Pleistocen och är rikt på både is och kol. Materialet i 
sedimentet har en mycket låg nedbrytningsgrad och består av stora mängder gräsrötter och 
ben från djur vilket gör att yedoma har cirka 10 till 30 gånger högre kolinnehåll än vanliga 
mineraljordar (Zimov et al. 2006). Yedoma har ett medeldjup på 25 meter, och det höga 
isinnehållet gör det känsligt för temperaturförändringar vilket kan leda till att stora mängder 
sediment tinar om temperaturen höjs (Koven et al. 2015).   
 
När frusen mark utsätts för ett varmare klimat börjar isen i jorden att smälta. Vid en hög 
avsmältning blir marken instabil och kollapsar vilket skapar fördjupningar som sedan fylls 
med smältvatten, så kallade termokarstsjöar (Heslop et al. 2015). När permafrosten tinar 
under dessa sjöar frisläpps organiskt material till de syrefattiga bottnarna som sedan bryts ner 
och bildar CH4 (Romanovsky et al. 2007). Metangasen bubblar upp till ytan på de frusna 
sjöarna och är koncentrationen tillräckligt kraftig skapas öppna hål i isen och metangasen kan 
emitteras till atmosfären året runt (Walter et al. 2006). Ytterligare en formation som kan 
skapas i permafrostregioner är talik. En talik bildas när det aktiva lagret är för djupt för att 
frysa helt under vintern och återfinns ofta under termokarstsjöar (Schaefer et al. 2011). 

2.3 Kolcykeln och kolreservoarer 
Under en lång tidsperiod har en reservoar av organiskt kol bildats i marken genom processer 
såsom kryoturbation, torvackumulering och avsättning av organiskt material (Hugelius et al. 
2014). I frusen mark är nedbrytningen av detta material avstannad och det är tack vare 
permafrosten som kolet isoleras i marken och inte emitteras till atmosfären i form av CO2

 och 
CH4. Den totala mängden kol som finns bunden i marken beräknas till cirka 1700 miljarder 
ton (Tarnocai et al. 2009), vilket är nästan dubbelt så mycket kol som finns i atmosfären idag 
(Schuur et al. 2015) och fyra gånger mer kol än vad som någonsin emitterats till atmosfären 
från mänskligt orsakade utsläpp (Schuur & Abbott 2011).  
 
Kolets kretslopp sträcker sig över hela biosfären och påverkar många ekosystem, vilket 
innebär att en störning i cykeln skulle kunna orsaka stora problem för flora och fauna i både 
terrestra- och marina ekosystem. Autotrofa organismer såsom växter och fytoplankton 
använder koldioxid i sin fotosyntes och tar därför upp stora mängder koldioxid från 
atmosfären och haven.  När organismerna dör återförs kolet via respiration till atmosfären 
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igen, och beroende på syretillgången vid nedbrytningen av materialet kan kolet emitteras i 
form av CO2 eller CH4 (Nationalencyklopedin 2016-04-20).  
 
Som tidigare nämnts finns den största reservoaren av kol bundet i mark och sediment. När 
permafrost tinar till följd av ett varmare klimat utsätts det tidigare frusna, organiska materialet 
för en snabb nedbrytningsprocess och växthusgaser frigörs (Koven et al. 2015). Om 
nedbrytningen sker i väldränerad mark med god syretillgång emitteras CO2

 till atmosfären, 
medan CH4 frisläpps om nedbrytningen sker anaerobt i exempelvis hav, sjöar eller våtmarker 
(Schuur et al. 2013). Emissionen av växthusgaser bidrar till en ännu kraftigare 
klimatförändring, en s.k. positiv feedback (Schaefer et al. 2014) och medeltemperaturen 
riskerar att höjas ytterligare. 

2.4 Potentiell ökning av biomassa i samband med klimatförändringar 
Varmare temperaturer, längre växtsäsong och ökad näringstillgång till följd av ett förändrat 
klimat är faktorer som gynnar tillväxten av biomassa. Tidigare studier (Shaver et al. 2000; 
Idso et al. 2014) visar att en klimatförändring potentiellt kan gynna kärlväxter och andra 
fotosyntetiserande organismer. Ett varmare klimat ger en längre tillväxtsäsong och i takt med 
att det aktiva lagret blir tjockare ökar habitat- och näringstillgången och fler växter har 
möjlighet att kolonisera tidigare frusen mark (Schuur et al. 2015). Den mängd kol som 
beräknas emittera till atmosfären när permafrosten tinar skulle därför kunna balanseras upp av 
en ökad biomassa då de fotosyntetiserande organismerna binder kolet i sin växtcykel.   

3. Metod  
Denna litteraturstudie baseras på redan existerande forskning. Studien är avgränsad till de 
områden på norra halvklotet där permafrost återfinns, men har även en global anknytning då 
de klimatförändringar som förutspås berör hela jorden och dess atmosfär.  
 
För att besvara frågeställningarna utformades en sökstrategi med ett antal kriterier och sökord 
för att begränsa antalet träffar och sortera ut de mest relevanta artiklarna. För att hitta 
vetenskapliga artiklar användes databaserna EDS (EBSCO Discovery Service) samt Google 
Scholar. De källor som citerats i litteraturstudien har främst varit artiklar publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter, men även kompletterande information från större myndigheter 
såsom SMHI och IPCC har använts. För att begränsa antalet sökträffar utarbetades ett antal 
sökkriterier. Artiklarna som valdes till litteraturstudien skulle vara publicerade nära i tid för 
att siffror och modeller skulle vara så aktuella som möjligt. Inga artiklar publicerade innan 
2000-talet användes i studien då omfattande forskning kring ämnet främst pågått under det 
senaste årtiondet. Av de sökresultat som genererades valdes endast artiklar citerade av andra 
författare ett flertal gånger för att säkra trovärdigheten i informationen.  
 
De sökord som användes för artikelsökning var:  
Permafrost, permafrost distribution, active layer, carbon storage, biomass, carbon feedback, 
global carbon cycle, carbon emissions, samt en kombination av dessa sökord, exempelvis 
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permafrost + carbon feedback. Vissa artiklar hittades även via referenslistor där författaren 
refererat till lämpligt material. 

4. Resultat  

4.1 Permafrostens minskning 

4.1.1 Temperaturförändringar i mark och luft 

Permafrostens utbredning beror på ett flertal klimatrelaterade faktorer, där luft- och 
marktemperaturen har en central roll. Den globala medeltemperaturen i luften har ökat med 
0.87°C sedan 1880, och de tio varmaste åren sedan mätningarna började har alla inträffat 
under 2000-talet (NASA 2016). Från 2000-talets början har lufttemperaturen vid Arktis varit 
upp till 4 grader varmare än medeltemperaturen på samma plats under åren 1951-2000 
(AMAP 2012). Baserat på IPCC:s olika klimatscenarier beräknas medeltemperaturen vid 
Arktis att stiga ytterligare med minst 3°C, och vid det värsta scenariot (RCP 8.5) ända upp till 
11°C. En temperaturökning med flera grader hotar stora delar av permafrosten som tinar när 
marktemperaturen överstiger 0°C. 
 
I Abisko har marktemperaturmätningar pågått sedan 1913, och fram till 2006 har 
medeltemperaturen i marken ökat med 2.5°C och ligger nu nära eller över 0°C vid ett flertal 
platser (Johansson et al. 2011). Mätningar visar även att lagret permafrost i Abiskoområdet 
minskat från 15 meter år 1980 till 9 meter år 2009 (Johansson et al. 2011). 
 
Världsomfattande data från marktemperaturmätningar visar att permafrostens temperatur 
globalt ökat med upp till 2°C de senaste 30 åren (Figur 1). Vid flera observationsplatser 
närmar sig temperaturen 0°C (Christiansen et al. 2010; Romanovsky et al. 2010), vilket gör 
permafrosten känslig för klimatförändringar och innebär en hög risk för upptining. Den 
diskontinuerliga permafrosten löper störst risk försvinna och medeltemperaturen i marken på 
platser med diskontinuerlig permafrost ligger på -2°C eller högre världen över (Romanovsky 
et al. 2010). I nordvästra Ryssland har den sydligaste gränsen för permafrost flyttats mellan 
30 till 80 km norrut sedan 1970, och stora delar av den tidigare kontinuerliga permafrosten 
har splittrats och övergått till diskontinuerlig permafrost (AMAP 2012).  
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Figur 1. Markmedeltemperatur registrerad mellan 1970-2010 vid tio olika platser belägna i permafrostregioner i 
Ryssland, Canada, Svalbard och Alaska. (Från AMAP 2012).  

 

4.1.2 Framtida minskning av permafrost 
Enligt IPCC’s senaste rapport från 2013 kan utbredningen av permafrost nära markytan (<3.5 
m) innan år 2100 minska med 37 % vid RCP 2.6 och upp till 81 % vid RCP 8.5 beroende på 
vilket klimatscenario som inträffar (Figur 2). Även andra modeller (Schuur et al. 2011; 
Harden et al. 2012; Schuur et al. 2013) pekar på liknande resultat där 9–16 % av den 
marknära permafrosten beräknas ha tinat inom 30 år, 47–63 % innan 2100 och 67–80 % 
nästkommande sekel. 
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Av upphovsrättsliga skäl saknas bilden i den elektroniska utgåvan 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figur 2. Beräknad minskning av den marknära permafrostens globala utbredning vid olika klimatscenarier innan 
år 2100.  Utbredningen mäts i miljoner kvadratkilometer. Från IPCC 2013.  

4.1.3 Expansion av det aktiva lagret 

I takt med att permafrosten minskar expanderar det aktiva lagret vilket gör marken mer 
känslig för nedbrytning eller uttorkning (AMAP 2012). Vid de svenska observationsplatserna 
har det aktiva lagret ökat i genomsnitt mellan 0.7 och 1.3 cm per år de senaste 30 åren 
(Åkerman & Johansson 2008). 
 
En rapport från Luo et al. (2016) med globala observationer visar att det aktiva lagret ökar 
mest på platser med diskontinuerlig- och sporadisk permafrost. Det aktiva lagret sträcker sig 
från ett fåtal centimeter i zoner med kontinuerlig permafrost till över 10 meter i de 
diskontinuerliga permafrostregionerna. Observationsplatserna i norra Europa har de 
kraftigaste förändringarna i det aktiva lagret med en genomsnittlig tillväxt på 3.1 cm per år, 
medan det aktiva lagret i centrala Sibirien har en tillväxt på cirka 0.01 cm per år (Luo et al. 
2016).  

4.2 Beräknad emittering av CO2 och CH4  
Eftersom stora delar av Norra Sibiriens termokarstsjöar ligger på yedomamark förväntas stora 
metanutsläpp från dessa sjöar vid en förändring av struktur och temperatur i marken. En 
studie från 2006 (Walter et al.) visar att antalet termokarstsjöar ökat markant i Norra Sibirien 
sedan 1974 vilket lett till en ökad emittering av CH4 med 58 % sedan 70-talet. Även vid 
svenska observationsplatser har ett stigande halter CH4

 noterats, med ett ökat utsläpp på 22-66 
% sedan 1970 (Christensen et al. 2004). 
 
Flera modeller och beräkningar över hur mycket kol i form av CO2 och CH4 som beräknas 
emittera till atmosfären inom det närmaste seklet finns publicerade. De olika modellerna visar 
potentiella kolutsläpp från permafrosten innan år 2100 under scenariot att de nuvarande 
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mänskliga utsläppen fortsätter obehindrat (RCP 8.5). Beräkningarna har en spridning på 
62−379 Pg C* där medelvärdet är 178 Pg C (Figur 3).  
 
 

 
Figur 3. Potentiella kolemissioner från tinande permafrost innan år 2100 sammanställt från 10 olika 
vetenskapliga artiklar. Beräkningarna baseras på IPCC:s klimatscenario RCP 8.5. Källan till informationen står 
angiven under respektive stapel och det streckade linjen anger medelvärdet av de olika beräkningarna.  

Schuur et al. uppskattar i sin sammanställning från 2015 att 59 % av de totala kolutsläppen 
från permafrosten kommer att ske efter 2100 på grund av den fördröjning den långsamma 
nedbrytningen av det organiska materialet skapar. En sammanlagd minskning av 
kolreservoarerna i permafrosten till följd av dess upptining beräknas till ~5-15 % innan år 
2100 där 10 % motsvarar cirka 130-160 Pg C (Schuur et al. 2015). Av det kol som beräknas 
emittera uppskattas cirka 2.5 % vara i form av CH4

 (Schuur & Abbott 2011; Schuur et al. 
2015). Enligt ytterligare en modell från 2015 (Hope & Schaefer) kommer emittering av CO2 
och CH4 från den tinande permafrosten öka den globala medeltemperaturen med ytterligare 
0.17°C inom de närmaste 100 åren vid klimatscenario RCP 8.5. Fram till år 2200 beräknas 
den tinande permafrosten ensam orsakat en global medeltemperaturhöjning på 0.29°C vilket 
motsvarar 7 % av den totala temperaturhöjningen (Hope & Schaefer 2015).  
 
Det förutspås (Schuur & Abbott 2011; Schuur et al. 2013; Abbott et al. 2016) att 65 till 85 % 
av kolutsläppen från tinande permafrost kan undvikas om de antropogena utsläppen minskar 
och utsläppskurvan följer klimatscenario RPC 2.6 istället för RCP 8.5.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*	  Pg	  C	  =	  Petagram	  kol	  (C).	  1	  Pg	  =	  1	  miljard	  ton.	  
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4.3 Biomassa- och landskapsförändringar 
Tidigare utförda modeller (Shaver et al. 2000; Qian et al. 2010) över hur en ökad biomassa 
kan kompensera för ett ökat kolutsläpp menar att nya, gynnsamma förhållanden gör att 
nettoprimärproduktionen kan öka med 80 % fram till 2100. Detta skulle innebära att marken 
fortsätter att vara en kolsänka fram till dess, och att fotosyntetiserande organismer 
kompenserar för utsläppen. Sturm et al. (2001) menar att Arktis busk- och trädskikt redan har 
ökat de senaste 150 åren till följd av ett varmare klimat, och i en studie från 2009 (Schuur et 
al.) beräknas biomassan kunna kompensera för emissionen av växthusgaser åtminstone under 
de första årtiondena, tills dess att kolutsläppen blir för höga. 
 
Enligt en omfattande rapport från Abbott et al. (2016) är de tidigare studierna ej kompletta då 
man inte tagit hänsyn till väsentlig information såsom ökad brandfrekvens, kollapsande 
kustlinjer eller andra störningar i ekosystemen till följd av klimatförändringar, som i sin tur 
kan påverka kolutsläppen samt mängden biomassa. När permafrosten tinar förändras 
landskapets uppbyggnad och struktur eftersom marken tappar sin stabilitet (Schuur et al. 
2008). Beroende på underliggande jordmån och andra markförhållanden kan markytan 
antingen dräneras och torka ut eller vattenfyllas och bilda nya sjöar (Sannel & Kuhry 2011). 
En ökad evaporation i takt med ett varmare klimat leder till uttorkad mark (AMAP 2012) och 
organismer som idag växer på platser med permafrost riskerar därför att drabbas av torkstress 
eller annan störning med ännu mindre biomassa som följd när permafrosten tinar (Abbott et 
al. 2016). Man menar därför att den mängd kol som frigörs kommer att överstiga biomassans 
kapacitet att binda det oavsett vilket klimatscenario som inträffar (Abbott et al. 2016).  
 
Enligt Gower et al. (2001) kan tundravegetation binda cirka 0.5 kg C/m2 medan boreal skog 
håller cirka 4 kg C/m2, vilket innebär en total kolsänka på 4.5 kg C/m2 vid permafrostmark om 
trädgränsen förflyttas uppåt utan att vegetationssammansättningen förändras. Ofrusen 
borealskogsmark innehåller cirka 9 kg C/m2 i den översta metern, medan permafrostmark kan 
binda betydligt mer än så; upp till 44 kg C/m2 (Michaelson et al. 1996). Enligt dessa 
beräkningar kan den ökade mängden biomassa som en klimatförändring skulle kunna 
generera inte kompensera för kolutsläppen. 

5. Diskussion 
Anledningen till att stora delar av permafrosten har försvunnit just i Skandinavien när den är 
relativt stabil i andra delar av världen har troligtvis att göra med att den är sporadisk och inte 
sträcker sig lika djupt som på andra, kallare platser (Åkerman & Johansson 2008). 
Diskontinuiteten gör permafrosten känsligare för förändringar i temperatur och nederbörd och 
den tinar snabbt när marken värms upp (Christopherson 2012).  
 
Förändringar i det aktiva lagret orsakas troligtvis av en förhöjd lufttemperatur samt ett ökat 
snödjup som fungerar som isolering under de kalla månaderna och förhindrar återfrysning av 
marken (Johansson et al. 2006; Bonnaventure & Lamoureux 2013). Eftersom 
klimatförändringarna förväntas bidra till kraftigare nederbörd (IPCC 2013) kan detta leda till 
att ytterligare permafrost försvinner då ett tjockare snötäcke skyddar marken från att frysa och 
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det aktiva lagret blir kraftigare. Ökande regnmängder påskyndar också processen eftersom 
fuktig mark fungerar som värmeledare under sommarmånaderna och ökar värmeöverföringen 
nedåt i marken (Åkerman & Johansson 2008). När det aktiva lagret varje år blir tjockare 
kommer mer organiskt material blottas och tillgängliggöras för nedbrytning, vilket startar 
kedjereaktionen där växthusgaser frisläpps och lufttemperaturen ökar ytterligare. 
Kartläggningen och övervakningen av permafrostens utveckling är komplicerad eftersom 
permafrost ofta återfinns långt under markytan på särskilt otillgängliga platser (Shuur & 
Abbott 2011), men i takt med att man insett allvaret och betydelsen av permafrostens 
utbredning har forskningen kring ämnet utvecklats. De nya, standardiserade borrhålen som 
skapades under International Polar Year kommer exempelvis att underlätta 
marktemperaturmätning de kommande åren och på så sätt hjälpa oss att följa hur klimatet 
utvecklas.  
 
CH2 och CH4

 är två av de mest centrala växthusgaserna vad gäller framtida 
klimatförändringar och uppvärmning av jorden. I takt med att permafrosten tinar och tidigare 
fruset material blottas och bryts ner kommer CO2 eller CH4 att emitteras till atmosfären vilket 
leder till en ännu kraftigare uppvärmning och den positiva feedbacken är ett faktum. Exakta 
siffror och modeller över den mängd CO2 och CH4 som riskerar att frigöras är svårt att ta fram 
eftersom utfallet beror på många olika faktorer såsom antropogena utsläpp, temperatur, 
hydrologi och förväntad reaktion från andra klimatsystem. IPCC:s klimatscenarier ger en 
fingervisning om vilka tänkta klimatutfall som kan inträffa, men man är inte helt överens över 
vilka faktorer som spelar in och olika modeller ger varierande resultat. Enligt flera olika 
modeller (Koven et al. 2011; Schuur & Abbott 2011; Burke et al. 2012; Harden et al. 2012; 
McDougall et al. 2012; Schneider von Deimling et al. 2012; Schuur et al. 2013; Schaefer et 
al. 2014; Koven et al. 2015; McDougall 2016) kommer ett utsläpp av cirka 178 Pg C ske 
inom de närmaste 100 åren vid klimatscenario RCP 8.5. 1 Pg C motsvarar 0.47 ppm CO2 i 
atmosfären (Raupach & Canadell 2010) vilket innebär en uppskattad ökning på cirka 84 ppm 
CO2

 i atmosfären ensamt orsakat av permafrosten. I kombination med fortsatta utsläpp från 
mänsklig aktivitet kan halten CO2 i atmosfären snabbt nå alarmerande nivåer. IPCC har i sin 
senaste rapport inte heller inkluderat feedbacken från potentiella utsläpp i 
permafrostregionerna (Schaefer et al. 2014) vilket innebär att ytterligare ett kraftigt påslag på 
redan estimerat höga utsläppsnivåer automatiskt kan ske i takt med att atmosfären värms upp. 
Anledningen till att beräkningarna över kolutsläppen är så varierande i olika artiklar har 
förmodligen att göra med vilka metoder man använder och vilka faktorer som ingår i 
beräkningarna.  
 
Ett av de stora frågetecknen inom forskningen är i vilken form kolet främst kommer 
emitteras. Nedbrytning under aeroba förhållanden genererar CO2 till atmosfären medan 
anaerob nedbrytning resulterar i att CH4 bildas (Schaefer et al. 2014). Om nedbrytningen 
kommer att ske aerobt eller anaerobt beror på hur tinandet av permafrosten påverkar 
landskapet, och eftersom samspelet mellan permafrosten, klimatet och hydrologin är mycket 
komplex är det svårt att förutsäga hur terrängen kommer att förändras i ett varmare klimat 
(Britta Sannel, muntlig inf. 2016-05-10). Hur marken kommer att påverkas beror på flera 
olika faktorer såsom jordart och permeabilitet, men den mest logiska teorin är att marken först 
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blir vattenmättad när isen smälter vilket bildar termokarstsjöar och kärr. I takt med att 
klimatet blir varmare kan dessa sjöar dock dräneras när den underliggande permafrosten tinar 
vilket skapar instabilitet och torkar ut marken (Britta Sannel, muntlig inf. 2016-05-10). Att 
veta hur fördelningen mellan CO2 och CH4

 ser ut är väsentligt eftersom CH4 är en 25 gånger 
starkare växthusgas än CO2 och bidrar därför till stora klimatförändringar även i små halter 
(Schuur & Abbott 2011). Andelen kol som kommer att frigöras i form av CH4

 har uppskattats 
till cirka 2.5 % (Schuur & Abbott 2011; Schuur et al. 2013), men trots den låga procenten 
beräknas CH4 stå för nästan halva uppvärmningseffekten på grund av dess styrka (Schuur & 
Abbott 2011).  
 
Schuur et al. (2011) belyser också problemet att det är svårt att förutsäga hur klimatsystemen 
kommer att påverkas av ökande utsläpp. Många modeller beräknar att marken kommer att 
värmas upp i takt med att lufttemperaturen stiger och att nedbrytningen sedan ökar, men vissa 
anser att det är en förenkling. Om landskapet tinar snabbt kan iskilarna i marken smälta vilket 
resulterar i en kollaps av landskapet, termokarstbildning och en ännu snabbare upptining av 
permafrosten (Schuur et al. 2011). En ökad brandfrekvens till följd av torrare och varmare 
klimat kan också bidra till att ytterligare kol överförs från marken till atmosfären eftersom 
elden frigör CO2, CO och i viss mån även CH4 (Schuur et al. 2008). Eftersom brand bidrar till 
uppvärmning av marken borde det även kunna leda till djupare upptining av permafrosten och 
en ännu snabbare nedbrytning och emittering av växthusgaser. Det är även svårt och 
tidskrävande att utveckla tillförlitliga modeller eftersom permafrostregionerna ligger i 
extrema, otillgängliga miljöer där endast ett fåtal forskningsstationer finns tillgängliga i 
kontrast till den stora ytan permafrost som finns (Schuur et al. 2011). Detta försvårar 
självklart forskningen ytterligare.  
 
Osäkerheten i hur klimatet och landskapet kommer att påverkas om permafrosten tinar gör att 
det är svårt att förutspå hur vegetationen i sin tur kommer att reagera. Förändringar i det 
aktiva lagret samt distributionen av permafrost påverkar markens hydrologi (Johansson et al. 
2006), och som tidigare nämnts kan landområden där permafrosten försvinner antingen bli 
vattenmättade eller dränerade beroende på platsens markförhållanden. När permafrosten tinar 
och marken förlorar sin stabilitet (Schuur et al. 2008) kan raserade kustlinjer och förändrade 
sjöar leda till att tillgången på vatten och näring blir begränsad, till skillnad mot vad man 
tidigare förutspått. I kombination med en ökad brandfrekvens till följd av ett varmare klimat 
kan detta självklart ha förödande konsekvenser både för vegetationen, djurlivet och 
atmosfärens sammansättning. Om marken istället blir blötare på grund av ökad tillrinning när 
is- och permafrost avtar, ökar näringstillgången för biomassan. Detta borde dock kunna leda 
till att vissa växter inte längre klarar av att växa i det förändrade habitatet, och istället för att 
den totala biomassan ökar kanske floran bara byts ut vilket innebär att vegetationen tar upp 
samma mängd kol som tidigare. De beräkningar som finns tillgängliga över olika 
vegetationstypers förmåga att binda kol visar att tundramark som koloniserats av borealskog 
kan hålla cirka 4.5 kg C/m2 (Gower et al. 2001). I relation till att permafrostregioner binder i 
genomsnitt 44 kg C/m2 (Michaelson et al. 1996) innebär det att ett stort överskott kol finns 
tillgängligt i den frusna marken och att det krävs enorma mängder biomassa för att väga upp 
en eventuell emittering. Skulle upptiningen dessutom sträcka sig ännu längre ner i marken än 
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bara den första metern hade konsekvenserna blivit ännu kraftigare eftersom kolreservoaren då 
uppskattas till cirka 100 kg C/m2 (Schuur et al. 2008). Att jämföra dessa siffror är dock inte 
helt relevant eftersom upptiningen av permafrosten troligtvis kommer att ske relativt långsamt 
och hela markens kolförråd inte kommer att frigöras samtidigt.  
 
Att det beräknas att upp till 85 % av kolutsläppen från permafrostregionerna kan undvikas vid 
klimatscenario RCP 2.6 (Schuur & Abbott 2011; Abbott et al. 2016) bevisar att permafrostens 
degradering utgör en stor risk för klimatet, och befolkningen har jordens framtid i sina händer. 
För att stoppa den utveckling vi är på väg mot krävs stora insatser för att minska de 
antropogena växtgasutsläppen. Även om mängden växthusgaser som beräknas emittera från 
permafrostregionerna inte överstiger de antropogena utsläppen från exempelvis fossila 
bränslen (Schuur & Abbott 2011), utgör de ändå ett hot och en förstärkning av de redan allt 
för höga utsläppsnivåerna. CO2 ackumuleras i atmosfären och finns kvar tills dess att det tas 
upp av en s.k. sänka – exempelvis växter eller träd (Margareta Hansson, muntlig inf. 2016-06-
01). Den intensiva avskogningen som pågår runt om i världen är därför också värd att ta med i 
beräkningen. Nettoförlusten av skog är 5.2 miljarder hektar per år vilket motsvarar en yta av 
hela Costa Rica (FAO 2010). Kanske måste en ännu kraftigare ansträngning göras vad gäller 
återplantering av skövlad skog för att skapa fler kolsänkor och skydda oss mot permafrostens 
hotande kolutsläpp? 
 
Permafrost är ett relativt nytt, högaktuellt forskningsämne och rapporter med nya beräkningar 
och information publiceras ständigt. Jag tror att den största svårigheten ligger i att veta vilket 
scenario som kommer att inträffa och exakt hur de olika klimatsystemen reagerar i olika 
situationer. Vi har under människans existens aldrig upplevt denna typ av antropogent 
orsakad klimatförändring och kan bara spekulera i vad som skulle kunna ske vid olika 
scenarier. Stora osäkerheter finns i hur kryosfären kommer att förändras och vilka 
klimatsystem som kommer påverkas av störningar i snö-, is- och permafrostdistributionen. 
Kolemittering till atmosfären är långtifrån det enda problemet med tinande permafrost. 
Lanskapsförändringar i permafrostregionerna medför konsekvenser för samhälle och 
infrastruktur. Städer med upp till 200 000 invånare är byggda på permafrost och när marken 
tinar och mjuknar blir hus, broar, rör och andra byggnader instabila och börjar sjunka och gå 
sönder (AMAP 2012). Haven försuras när ett överskott av CO2 från smältvatten reagerar med 
havsvattnet och bildar kolsyra (Semiletov et al. 2016), vilket leder till stora störningar i 
havens biologiska mångfald samt påverkar hela näringskedjan. Oavsett vilket klimatscenario 
som inträffar kommer permafrosten att påverka klimatet, och det unika med just permafrost är 
den långsamma svarstiden (Schaefer et al. 2011). När permafrosten väl börjat tina kommer 
utsläppen att fortsätta okontrollerat under flera århundraden även om de antropogena 
utsläppen försvinner helt, vilket gör konsekvenserna svåra att förutse och förhindra. 
 
Ytterligare forskning krävs inom ämnet då framtidsprognoserna fortfarande är osäkra. 
Klimatmålet som tillåter en medeltemperaturhöjning av max 2°C kanske är för högt satt, 
eftersom en så kraftig temperaturhöjning skulle orsaka stora förändringar i permafrosten och 
automatiskt höja medeltemperaturen ytterligare. Trots att magnituden av permafrostens 
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feedback fortfarande är osäker är det fastställt att klimatet har förändrats och kommer att 
fortsätta förändras, och det är upp till oss hur framtidsutsikterna ser ut.  

6. Slutsats 
Medeltemperaturen i polarområdena beräknas stiga med minst 3°C inom de närmaste 100 
åren. En minskning av den marknära permafrosten uppskattas till 37-81 % innan år 2100 
beroende på inträffat klimatscenario, och förväntas leda till en emission av cirka 178 Pg C vid 
RCP 8.5. Den senaste forskningen pekar på att biomassan inte kommer kunna kompensera för 
de ökade utsläppen eftersom landskapsförändringar, brand och andra processer kopplade till 
klimatförändringarna kommer att försvåra växternas utbredning. Magnituden av feedbacken 
från permafrosten är fortfarande osäker och ytterligare forskning krävs inom ämnet.  

Tack 
Ett stort tack till min handledare Margareta Hansson för vägledning och stöd genom arbetet. 
Jag vill även rikta ett tack till Britta Sannel, Gustaf Hugelius och Ulf Molau för att ni delat 
med er av er expertis och svarat på mina frågor om ämnet.   
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