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Alle delene av kryosfæren påvirkes

Isbreer trekker seg tilbake

Permafrost tiner

Mindre- og færre dager med snødekke

Endringer i isdekke

Mer vannføring om vinteren

Kortere skisesong

Skogbrann

Økt risiko fra naturfarer



Høyfjellsområder: brun
Isbreer: blå 
Innlandsisen på Grønland og Antarktis: hvit 



Distribusjion av isbreer og 
permafrost.
10 % av land har 
permafrost. 30% av dette 
er i høyfjellområder.
20 ganger så stor som 
areal av isbreer.



Tap av ismasse mellom 2006 og 2015

Resten av verdens isbreer: Tapt til sammen 220 Gt per år

Grønland: Tapt 278 Gt per år

Antarktis: Tapt 155 Gt per år



Tenk på Veslemannen – 5. september 2019

Men, hvor mye er 220 gigatonn?

1 Gigatonn = 6 537 Veslemenn

Breer utenfor Grønland og Antarktis mistet 220 Gt/år 
Veslemannen 2,7 ganger per minutt, hvert minutt, hver dag, hvert år 2006 til 2015 

En ting til – hvis vi tenker på volum må vi korrigere for tetthet 
8,4 Veslemenn per minutt, 1 Veslemann hvert 7. sekund





Gjennomsnitt:
1 m v.e. per år
 dvs høyere enn 
1 m/år i noen regioner



Projected change (1986-2005 to 2031-2050 and 2080-2099) of mean winter snow water equivalent, winter air 
temperature and summer air temperature in five high-mountain regions for RCP8.5 (all regions) and RCP2.6 



Winter snow water          Winter air temperature Summer air temperature
equivalent change (%)                 change (°C) change (°C)

Low
emissions

High 
emissions



Framskrivinger av bremasse



Hva skjer med 
vannføring nedstrøms 

når breene blir mindre?
«Peak water» 
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De siste 50 årene har snødekket i

juni i arktis minsket med 13% per tiår

Under høyutslipp scenario: 
snøpålitelighet anslått for dårlig for 
de fleste skisteder i Nord-Amerika, 
europeiske alper, Pyreneene, 
skandinavia og Japan.

Innen 2050, bare 10 sted hvor vinter 
OL har foregått hadde hatt nok snø 
under høy utslippscenario (13 for lav 
utslippscenario)

Foto: Heidi Bakke Stranden

Endringer i snødekke



Men konsekvenser er 
ikke bare endringer i 
skisesongen. Veldig 
viktig for land utenfor 
skandinavia. 129 
millioner bønder i Indus 
og Ganges vassdrag får 
minst 10% of vann til 
irrigasjon fra snø og bre-
smelting

Endringer i snødekke



Hva skjer når isbreene smelter?

• Endringer i elvenes vannføring – hvor mye og når

• Maksimum vannføring («peak water») har allerede skjedd i noe regioner, 
i andre regioner innen 2100

• Tilbaketrekning av isbreer og tap av permafrost gjør fjellsider mer ustabile

• Redusert tilgang på ferskvann Økt konfliktnivå

• Isbre-sjøer kan forekomme på nye sted

2001 2019



Blåmannsisen september 2019

11 million m3 vann forsvant under breen, og inn til 
Sisovatnet. Tidligere hendelser opp til 35 million m3

Ingen hendelser før 2001  10 hendelser siden 2001
Foto: Miriam Jackson

Endringer i bresjøer



Risikoer i høyfjell



Endringer i risikoer



Risikoramme:
- fare
- sårbarhet
- eksponering



Flere våte skred
Mer destruktive enn tørre skred på samme hastighet



Observed changes in
the cryosphere and
impacts on ecosystems,
other natural systems
and human systems
over past decades that
can at least partly be
attributed to changes in
the cryosphere.
Documented changes
only are shown



• Mindre snø og isbre –

større leveområder for 

noen arter

• Tap av leveområder og 

press på andre arter

• Feiltilpasset kamuflasje

Økosystemer

Foto: Jack Kohler, NP.



Turisme – Bedre? Verre?

• Endring i skisesong

• Ustabile stier i fjellet

• «Last chance» turisme

Noen av konklusjonene fra rapporten:
• Hav, is og snø er i ferd med å forandres dramatisk som følge av 
klimaendringer.
• Isbreer vil smelte, havet vil fortsette å stige, økosystemer vil svekkes og 
verdifulle arter gå tapt.
• Forskjellene mellom høy- og lavutslippsscenarioer er stor, så raske 
utslippskutt er nødvendig for å unngå de verste klimaeffektene og styre 
mot en bærekraftig fremtid.
• Endringene i kryosfæren har påvirket økosystemer i fjellområder.
• Noen plante- og dyrearter har økt i antall og utbredelse, mens arter 
som trenger snø og kulde har endret adferd, blitt færre og står i fare for 
utryddelse.
• Minkende kryosfære har ført til negative virkninger på matsikkerhet, 
vannkvalitet, menneskers levebrød og helse, infrastruktur, transport og 
turisme, samt for kultur, spesielt i urbefolkningssamfunn



Spesialrapporten bygger på en sammenstillingen av 

nesten 7000 vitenskapelige artikler og viser at flere av 

konsekvensene fra klimaendringer på hav og kryosfære

ikke lar seg reversere i overskuelig fremtid. Mye kan 

derimot gjøres for å redusere virkningene. Vern, 

restaurering, økosystembasert forvaltning, reduksjon av 

forurensning og andre stressfaktorer vil bidra til å 

opprettholde økosystemene. I tillegg må samfunnet 

tilpasses et nytt klima. Menneskene som er mest utsatt 

for klimarisiko knyttet til hav og is er ofte de som er 
dårligst rustet til å håndtere utfordringene.


