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Methane emissions from the 
melting Arctic 

 

Abstract 

The permafrost area in the Arctic region contains vast carbon stocks within and beneath the 
permafrost, which is frozen ground that has not thawed in two years. These carbon stocks are 
sensitive to ongoing global warming. When the white and reflective snow and ice melts, the 
remaining land and sea surfaces absorb more shortwave radiation and get warmer. Heat transport 
to the Arctic will also increase and temperatures are predicted to rise up to 8°C until 2050. 

If the permafrost melts, the stored carbon might be released as methane and carbon dioxide. 
Since methane is a potent greenhouse gas, it would mean a potential increase of the greenhouse 
effect. The current methane emissions from the Arctic are relatively small in comparison to 
anthropogenic methane emissions, but the Arctic emissions have the potential to surpass them in 
future. This study aims to describe today’s methane emissions from the Arctic and to investigate 
which future feedback mechanisms on permafrost thawing a temperature rise might trigger. 

Today’s methane emission from the Arctic is according to the latest models based on satellite 
measurements between 31-45 Mt (million tons). Carbon stocks in terrestrial permafrost areas that 
could be released as methane if thawed contain 320 000 Mt of carbon. The stocks levels beneath 
the sea are more uncertain, but could potentially release as large emissions of methane as from 
land. The most important effects of a temperature increase on land are that more carbon is made 
available from thawing permafrost and decomposition is increasing with rising temperature. At 
sea, there is a shallow layer where gas is trapped under the that might release substantial amounts 
of methane if the permafrost layer was melting. These emissions can potentially increase the 
atmospheric concentration of methane substantially. 

The prediction of future methane releases from the Arctic varies dramatically, from small 
increases of only 10 Mt methane until 2050 to an increase that would triple the amount of 
methane until 2100. This report finds it likely that methane emissions might rise substantially in 
the future. 

 

Keywords: Geography • Physical Geography • Methane • Methane hydrate • Arctic •       
Climate Change   
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Metanutsläpp från det smältande 
Arktis 

Sammanfattning 
 

I Arktis finns det enorma lager av kol som ligger i och under permafrosten, vilket är frusen mark 
som inte har tinat på två år. Mycket tyder på att delar av dessa lager är känsliga för en 
temperaturökning och idag sker en pågående uppvärmning. Arktis värms snabbare än övriga 
jorden på grund av att vit reflekterande is och snö smälter, vilket resulterar i att hav och land kan 
absorbera mer av den inkommande solinstrålningen. Värmetransport till Arktis från resten av 
jorden ökar, det förutspås leda till temperaturökningar på upp till 8°C så snart som till år 2050.     

Om permafrosten smälter kommer delar av det lagrade kolet att frigöras som koldioxid och 
metan. Eftersom metan är en effektiv växthusgas, skulle det kunna leda till en kraftig 
förstärkning av växthuseffekten. Idag är metanutsläppen från Arktis relativt små i jämförelse 
med antropogena utsläpp, men Arktiska utsläpp har potential att överskugga dessa. Detta arbete 
syftar till att beskriva dagens metanutsläpp och utreda vilka återkopplingseffekter en 
temperaturökning kan få på de framtida metanutsläppen från Arktis.  

Idag släpper Arktis ut mellan 31 och 45 Mt (miljoner ton) metan per år enligt de senaste 
modellerna baserade på satellitmätningar. På land finns det 320 000 Mt kol lagrat i permafrosten, 
vilket bedöms kunna frigöras som metan vid en uppvärmning och smältning av permafrosten. 
Till havs är det osäkert hur mycket metan som kan komma ut vid en uppvärmning, men 
potentiellt lika mycket som på land. På land är de viktigaste effekterna av temperaturökningen att 
mer upptinat kol från permafrosten exponeras för nedbrytning och vars hastighet stiger med 
temperaturen. Till havs finns det ett grunt område där gas fångad under permafrosten på 
havsbottnen har börjat tränga upp. Utsläppen från detta område har potential att bli mycket 
kraftiga.  

Uppgifterna om framtidens metanutsläpp från Arktis skiljer sig mycket åt, från en ökning på bara 
10 Mt metan per år fram till år 2050 till en ökning som skulle få mängden metan i atmosfären att 
tredubblas till år 2100. Denna rapport finner det troligt att utsläppen av metan från Arktis 
kommer att öka kraftigt i framtiden. 

 

Nyckelord: Geografi • Naturgeografi • Metan • Metanhydrater • Arktis • Klimatförändring
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1. Inledning  

Sedan 1900-talets början har jordens medeltemperatur ökat med 0.74 ± 0.18 grader Celsius 
(Foster et al., 2007) på grund av den förstärkta växthuseffekten. Temperaturökningen är dock 
inte jämt fördelad över jorden, på grund av en förstärkt värmetransport till polarområdena har 
temperaturen i Arktis stigit mer än på andra delar av jorden (Schuur et al., 2008). Rowlands et al 
(2012) beräknar att temperatur ökningen på land att blir 2-6 °C och 3-8 °C över Arktiska 
oceanen till 2050 med A1B scenariot från Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC).  

Metan är den viktigaste växthusgasen efter koldioxid och är 25 gånger mer effektiv i ett 
hundraårsperspektiv (Foster et al., 2007). Metan har en kort livslängd i atmosfären, ca 10 år, det 
gör att en ökning i metanutsläppen får genomslag på samma tid. Lite förenklat skulle en 
hypotetisk  20% ökning av metanutsläppen efter 10 år med konstanta utsläpp på den nivån fått 
mängden metan i atmosfären att öka med 20%. Sedan förindustriell tid har metanhalten i 
atmosfären nästan tredubblats (Spahni et al., 2005). Under 1990-talet bromsade ökningen av 
metanhalten in och stabiliserade sig under början av 2000-talet, men de senaste åren har det 
börjat öka igen (Rigby et al., 2008). I Arktis finns enorma mängder kol lagrat i permafrost och 
under havsbotten i form av metanhydrater. Metanhydrater är metanmolekyler inkappslade av is 
som finns 200-1000 m under havs eller markytan (Archer, 2007). Om bara en fraktion av allt kol 
lagrat i Arktis kommer ut som metan till atmosfären kommer det leda till en kraftig förstärkning 
av växthuseffekten (O'Connor et al., 2010).  

Den temperaturförändring som sker ger redan tydliga utslag, bland annat genom permafrost som 
smälter i utkanterna av permafrostområdet (Christensen et al., 2004, Camill, 2005). Vid en 
ytterligare temperaturökning från dagens nivå skulle hastigheten som permafrosten tinar med 
kunna öka. I havet har man också uppmätt ökade metanutsläpp, både från botten och vid ytan 
(Kort et al., 2012, Westbrook et al., 2009). Det kommer dels från smältande permafrost och 
metanhydrater, men även från den underliggande metangas som börjat sippra ut genom den 
ovanliggande submarina permafrosten som det håller på att smälta hål i (Shakhova et al., 2010, 
Westbrook et al., 2009).  

Detta arbete kommer att fokusera på att sammanställa dagens kunskap om metanutsläppen från 
Arktis och hur de kan påverkas den globala uppvärmningen. För att kunna begränsa 
osäkerheterna i bedömningen av framtiden något kommer ett tidsperspektiv till 2050 att 
användas istället för ett längre. Arbetet ska försöka utreda hur mycket metan kan komma ut från 
Arktis vid 2050 och om det i så fall skulle innebära en förstärkning av växthuseffekten. 
Resultatet kommer att beskriva de lager av kol som finns i Arktis och vilka delar av dessa lager 
som skulle kunna släppas ut som metan vid en temperaturökning. För att besvara hur framtidens 
utsläpp skulle kunna bli beskrivs dagens metanutsläpp från Arktis först. Framtid metanutsläpp 
kommer sedan att avgöras av de faktorer som påverkar metankällornas utsläpp. 
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Syfte:  

Att avgöra hur mycket metan som släpps ut från Arktis idag och hur kraftig utsläppökning av 
metan det skulle kunna bli till år 2050, om den globala uppvärmningen i övrigt följer 
modelleringar av IPCC:s  A1B scenario.  

 
Frågeställning: 

• I vilken takt emitteras metan från Arktiska områden med permafrost och hur kommer 
utsläppen att öka fram till år 2050?  
 

• Hur mycket metan kan potentiellt släppas ut från det Arktiska permafrostområdet? 
 

• Vilka faktorer (temperatur, nederbörd) reglerar storleken på metanutsläpp från Arktis? 

Avgränsningar: 

Geografiskt begränsas studieområdet till de delar av Arktis med permafrost inklusive den som 
finns under vatten på kontinentalsockeln. Arktiska oceanen kommer också att ingå för att täcka 
in kontinentalsocklarna i det Arktiska området. Arbetet avgränsas till att bara titta på effekter av 
dekompositionen av gammalt kol och hur metan kan ta sig till atmosfären. Eventuella 
förändringar i ekosystemens produktivitet eller förmåga att ta upp metan kommer inte tas upp 
annat än mycket ytligt i arbetet 
 

2. Bakgrund  

2.1 Beskrivning av studieområdet 

Den arktiska permafrosten sträcker sig över stora områden i Arktis och de dominerande 
ekosystemen är tundra och taiga (Holden et al., 2008). Delar av havsbotten som under förra 
istiden var land har också permafrost, fig. 1 visar utbredningen av permafrost på norra 
hemisfären. På kontinentalsocklarna finns det också lager av metanhydrater som riskerar tina vid 
en uppvärmning, de kommer även att inkluderas i arbetet. Arktis utbredning har definierats på 
många olika sätt, som vart och ett kan passa i olika samanhang (McGuire et al., 2009). I detta 
arbete som inriktar sig på permafrostområdet kommer definitionen av Arktis att utvidgas från 
den astronomiska (området norr om polcirkeln, 66°30´ N) och den klimatologiska (varmaste 
månaden kallare än 10°C) till att omfatta hela permafrostområdet på norra hemisfären, 
exkluderat Himalaya. För att förenkla referenser till havet kommer allt hav norr om 60°N att 
benämnas som Arktiska oceanen. Då ingår ett antal olika mindre hav vid den nordamerikanska 
och den eurasiska kontinentens kuster, dessa läggs i detta arbete in i och ingår i Arktiska 
oceanen. Vad det gäller hav så är det grunda Östsibiriska havet av särskilt intresse då det har 
submarin permafrost på botten. Området med submarin permafrost sträcker sig även utanför 
Östsibiriska havet och området är på kartan nedan utmärkt med ett tätt mörkblått rutmönster. 
Området med submarin permafrost antas vara extra känsligt för tempreaturökningar, det beskrivs 
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närmare i sektion 4.1.5 (Semiletov et al., 2012). Eftersom området ligger på den Östsibiriska 
kontinentalshelfen och det tas upp relativt ofta i rapporten kommer förkortningen ÖSKS att 
användas.  

Figur 1 Karta över den norra hemisfären med olika typer av permafrost, återgiven med tillstånd.  Karta av Tingjun 
Zhangand och the National Snow and Ice Data Center (NSDCI), University of Colorado, Boulder. 

 
2.2 Permafrost på norra halvklotet 

 
Permafrosten delas vanligtvis upp i tre grupper, kontinuerlig, diskontinuerlig och sporadisk 
(Holden et al 2008). Den kontinuerliga har en tjocklek som vanligen varierar mellan 350 och 650 
m (upp till 1450 m djup i delar av Sibirien). Diskontinuerlig permafrost är grundare och varierar 
vanligen från mellan 50 till bara 1 meters djup (Schuur et al., 2008). Den diskontinuerliga är 
precis som namnet antyder inte heltäckande utan styrs av lokal topografi, hydrologi, snödjup, 

Fossil permafrost 
Submarin permafrost/ÖSKS 
Permafrost på land 
Glaciärer 
Vatten 
Mark utan permafrost  
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jordart och jordmån. På sommaren tinar det aktiva lagret och i den kontinuerliga permafrosten 
blir det vanligtvis mellan ett par tiotal centimeter och 2m djupt. I den diskontinuerliga zonen blir 
det aktiva lagret oftast djupare, kan gå ner på flera meters djup, det beror på att temperaturerna i 
den diskontinuerliga permafrostzonen är högre än i den kontinuerliga (O'Connor et al., 2010). 
Det aktiva lagrets djup är viktigt för hydrologiska processer och avgör också hur stor mängd 
organiskt material som kan tina. Det aktiva lagret avgör även växternas rotdjup vilket påverkar 
ekosystemens produktivitet (Schuur et al., 2008). 
  
Definitionen på permafrost är baserad på att marktemperaturen inte överstiger 0°C på två år 
(Holden et al., 2008). Det gör att en stor mängd olika typer av jordar med olika innehåll av is och 
organiskt material räknas in i denna grupp. Kolpoolen i permafrosten har bildats genom flera 
olika processer karakteristiska för permafrostmiljöer (Schuur et al., 2008). Med en vertikal 
höjning av markytan vid konstanta förhållanden för det aktiva lagrets djup och markens 
energibalans flyttas permafrostens yta uppåt. Det kol som då fryses in läggs till permafrostens 
kolpool. Det kan ske genom torvbildning i våtmarker eller sedimentation. Generellt kan man 
också säga att de kalla och våta förhållanden som råder i Arktis har dragit ner hastigheten i 
nedbrytningen av organiskt material och bidragit till ett högre kolinnehåll (McGuire et al., 2009).  
 
Silt deposition under pleistocen (förra istiden) har resulterat i stora ansamlingar av lössjordar 
med högt organiskt innehåll som frusit till permafrost allt eftersom (Zimov et al., 2006).  De 
kallas Yeodoma och finns främst i norra Sibirien och bildades under torra och dammiga 
förhållanden i områden som inte var täckta av inlandsisen, det finns även en del liknande 
avlagringar i Alaska och Yukon. Eftersom havsnivån var lägre bildades även en hel del av dessa 
sediment på områden som nu är hav, delar av den submarina permafrosten utgörs av sediment av 
den här typen. Isinnehållet i Yeodoma är högt, 50-90% av jordvolymen likaså innehållet av 
organiskt material, det gör dem intressanta för metanbildning vid thermokarst processer (Walter 
et al., 2006, Zimov et al., 2006).  

2.3 Den globala metancykeln 

2.3.1  Bildandet av metan 

Metan bildas på tre sätt, juvenilt från vulkaner, biologiskt av bakterier och abiotiskt genom 
uppvärmning av organiskt material (Archer 2007). Juvenilt metan bildas i så pass liten 
omfattning att det i jämförelse med de andra två inte någon särskild betydelse för jordens 
metanbudget. 

Biologiskt sett bildas metan när organiskt material bryts ner eller degraderas av mikrober 
(Archer 2007). För att metan ska bildas krävs det dock att tillgången på oxidationsmedel 
(elektronmottagare som syre) är begränsad. De förutsättningarna är vanligast i en blöt miljö, 
antingen i en våtmark eller i djur (Denman et al., 2007). När syre finns tillgängligt använder 
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mikroorganismerna det i sin respiration eftersom det är mest energieffektivt. Om syre är 
otillgängligt, för att det tagit slut eller tillförs för sakta på grund av långsam cirkulation börjar 
mikroorganismer använda alternativa elektronmottagare i fallande ordning, NO3-, Mn2+, Fe2+ och 
SO4

-2 (Archer, 2007). Av dessa har SO4
-2 den högsta potentiella tillgängligheten eftersom det 

finns i höga koncentrationer i saltvatten. När SO4
-2 är slut kan metanproduktionen ta fart. Då blir 

det mest energieffektivt för mikroberna att bilda metan som utandningsprodukt i stället för 
koldioxid eller en produkt med någon av de andra oxidationsmedelen. I sötvatten finns bara små 
mängder SO4

-2 och därför startar metanbildningen fortare där än i saltvatten. Mikroberna som 
kan bilda metan finns tillgängliga i nästan alla miljöer och bildandet av metan är främst 
begränsat av tillgängligt organiskt material. 

Metan kan också bildas abiotiskt från organiskt material om temperaturen stiger över 110° C 
(Milkov, 2005). Metan som bildats på detta sätt förknipps med kol, petroleum och andra former 
av fossilt kol. Petroleum börjar konvertera till metan om det begravs eller förs ner djupare än ca 
15 km under havsbotten (Deffeyes, 2004). De flesta metanhydrater, se nedan, i havet och på 
havsbotten härstammar från värmebildat metan, exempel på det är de sibiriska gasfälten och de i 
den Mexikanska golfen. Under de förhållanden som metan bildas genom uppvärmning uppstår 
även andra kolföreningar, oftast med en låg molekylvikt, till exempel etan. 

2.3.2 Metanhydrater 

Metanhydrater som är en vanlig form av metan på jorden bildas vid höga tryck och låga 
temperaturer när det finns god tillgång på vatten och metangas (Maslin et al., 2010). De är så 
kallade strukturmolekyler där metanmolekyler har fångats i en bur av vattenmolekyler som håller 
ihop buren med vätebindningar på samma sätt som de gör i is. Till utseendet är metanhydrater 
därför mycket lika is, fast om koncentrationen av metan är tillräckligt hög kan man faktiskt sätta 
eld på den. Det är inte bara metangas som kan fastna i gashydrater utan andra gaser som är 
mindre i diameter än propan, andra naturligt förekommande är till exempel hydrater med CO2 
och H2S (Maslin et al., 2010).  

Termodynamiskt avgörs metanhydraternas stabilitet av temperatur och tryck i fig. 2 är gränsen 
för metanhydraternas stabilitet utsatt som den heldragna linjen (Archer, 2007). Vid vattendjup på 
100 m skulle temperaturen behöva vara -20° C, men på större vattendjup behövs inte lika låga 
temperaturer. Där kan temperaturen ligga på plusgrader och vatten och fasta metanhydrater vara 
stabila samtidigt (Sun och Duan, 2007). Metanhydrater förekommer i alla världshaven och 
stabilitetszonen brukar ligga runt på runt 500 m djup. 
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Figur 2 Det termodynsmiska sambandet som avgör metanhydraters stabilitet mellan temperatur och tryck, lägg 
märke till den logaritmiska skalan på tryckaxeln. Data från Sun et al (2007)  

 
I Arktiska oceanen behövs ett djup cirka 200 m för att metanhydraterna ska hålla sig stabila 
eftersom vattnet är kallare här än i hav närmare ekvatorn (Sun och Duan, 2007). Det maximala 
djupet på den zon som hydraterna är stabila inom bestäms av den geotermala gradienten, när 
temperaturen djupare i jordens inre blir högre än vad trycket kan kompensera för smälter 
metanhydraterna (Maslin et al., 2010). Den metangas som sedan sipprar upp till botten på den 
stabila zonen för metanhydrater kommer att fastna som under ett lock.  
 

På land krävs det mycket låga temperaturer för att bilda metanhydrater vid ytan men man har 
hittat en del bundet i permafrost på grundare djup än 200 m (Archer, 2007). På land kan 
metanhydraterna också bildas på grundare djup än till havs om överliggande sediment är täta, till 
exempel på grund av permafrost (Maslin et al., 2010). Då bestäms vattentrycket som behövs för 
att forma metanhydrater av vikten hos sedimentkolumnen ovanför istället för av vatten som i blöt 
genomträngliga sediment avgör vattentrycket. 

2.3.3 Metankällor globalt 

 
Metanhalten i atmosfären år 2010 låg på ca 1800 ppb (miljard delar), vilket motsvarande ca 4.9 
Gt CH4 år 2005 (Rowlands et al., 2012, Rigby et al., 2008). IPCC uppskattade 2007 de globala 
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metanutsläppen till cirka 582 Mt kol per år (Denman et al., 2007). Hur stor del av utsläppen som 
kommer från olika källor är svårt att avgöra, de mätningar som IPCC använt sig av skiljer sig en 
del åt (se bilaga 1). För att avgöra ursprunget hos metangas mäter man andelen av olika 
kolisotoper, mängden 13C (Bousquet et al., 2006). Det ger en uppfattning om vilken metankälla 
som producerat metanet eftersom olika processer resulterar i olika andel av kolisotoperna. I 
tabell 1 visas medelvärdena från de olika författarna till värdena i IPCC:s tabell för globala 
metankällor från olika  
 
Tabell 1: Atmosfärens metankällor, värden hämtade från Denman et al (2007). Tabellen visar medelvärden för olika 
metankällor sammanställda efter IPCC tabell (se bilaga 1). Värdena är ungefärliga och speglar inte den viktning av 
olika värden för olika undersökningar som gjorts av IPCC (Totalt 238+355=593 CH4 år-1 i tabellen, IPCC anger 
numret till 582 Mt CH4 år-1). Tabellen ger en grov översikt av atmosfärens metankällor.  
 

Naturliga 
källor Mt CH4 år-1 

Antropogena 
källor Mt CH4 år-1 

Våtmark 174 Kolbrytning 38 
Termiter 22 Gas, olja, industri  47 

Hav 10 
Fyllningsmassor 
& avfall 54 

Hydrater 5 Idisslare 99 
Geologiska 
källor 9 Ris odling 62 

Vilda djur 15 
Biomassa 
förbränning 56 

Bränder 4 

Totalt 238   355 

2.3.4 Effekten av metan i atmosfären 

 
Metan som växthusgas kan inte värma jorden lika effektivt som koldioxid för att det 
strålningsintervall som metan täcker är snävare och minskar mängden strålning som kan 
absorberas av metan (Ahrens 2009). Det som gör att metan beskrivs som mer verkningsfull eller 
kraftig är att den finns i en låg koncentration i atmosfären. Det gör att ett utsläpp av metan höjer 
metanhalten i atmosfären mycket mer än halten koldioxid skulle öka av motsvarande utsläpp av 
koldioxid. På 20 års sikt skulle en ökning av en del metan ge 72 gånger större mängd återstrålad 
värme än koldioxid, men eftersom metan har en mycket kortare livslängd än koldioxid skulle 
metan bara ge en 7.6 gånger så stor effekt på 500 års sikt (Foster et al., 2007). För att mäta hur 
kraftig inverkan en växthusgas eller annan faktor som påverkar jordens strålningsbalans har, kan 
man räkna om dem till ett mått på strålningsdrivning. Definitionen är nettoskillnaden i strålning 
(kortvågig solstrålning och långvågig från jorden, i W m-2) vid tropospausen efter att stratosfären 
fått ställa in sig till den nya jämvikten men inte marktemperaturen eller troposfären (Foster et al., 
2007). Metans strålningsdrivning låg 2005 på 0.48 W m-2 och kan jämföras med koldioxid som 
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då låg på 1.66 W m-2, eller att variation i solaktiviteten beräknades orsaka svängningar på 0.3 ± 
0.2 W m-2 mellan 1750 och 2000. 
   
Som tidigare nämnts bildas inte metan i närvaro av syre eller andra oxidationsmedel på grund av 
att det ger mindre energi att omvandla organiskt material till metan än till koldioxid (Isaksen et 
al., 2011). Skillnaden i kemisk energi består även när metan kommit ut i en miljö med syre och 
då kan den driva kemiska reaktioner. I atmosfären reagerar metan med hydroxid (OH) och bildar 
H2O och CH3. CH3 molekylen reagerar i sin tur med syre och bildar en ny molekyl, sedan följer 
en komplicerad kedja av reaktioner som drivs av det ursprungliga metanets högre energi och 
fotoner. Reaktionskedjans slutprodukter blir främst H2O, CO2 och O3 som också är växthusgaser. 
Vattenångan kan dessutom få extra stor betydelse eftersom reaktionerna ofta sker i stratosfären 
som är relativt torr (Denman et al 2007). Varje metanmolekyl ger upphov till två 
vattenmolekyler, vilket i stratosfären kan få större inverkan på växthuseffekten än om all metan 
hade oxiderats i den blötare troposfären. CO2 och O3 är också viktiga växthusgaser även om de är 
svagare än metan. Utöver oxidation med OH bidrar även fritt klor, nedbrytning i stratosfären och 
mikroorganismer i jorden som metansänkor, men i jämförelse med OH små sänkor. 
 
Oxidationen av metan är den huvudsakliga metansänkan i atmosfären och metanets livslängd 
beräknas till 9.7 ±2 år (Shindell et al., 2006). Eftersom mängden OH inte ökar vid en eventuell 
ökning av metanutsläppen skulle det kunna leda till en snabbare ökning av mängden metan i 
atmosfären (Isaksen et al., 2011). Isaksen et al (2011) beräknar att en ökning av mängden 
metanutsläpp med 100 till 200 Mt skulle leda till en ökning av CH4 livslängd med 7 till 15 %. 
Det skulle då kunna öka mängden metan i atmosfären med en faktor av 1.3 till 1.6.  
 
2.4 Klimatmodeller och scenario  

Det finns många olika utsläppsscenarion och modeller som försöker förutsäga hur framtidens 
klimat kommer att gestalta sig. För att kunna jämföra mellan olika artiklar och rapporters 
bedömningar av framtida metanutsläpp kommer denna rapport att använda sig av 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) A1B scenario som beskrivning av 
framtidens klimatfaktorer. Valet av A1B bygger på att detta scenario är mest frekvent 
förekommande i den litteraturen som är underlag till denna rapport.  

A1B scenariot kommer från A1 grenen på den scenariofamiljen som tagits fram i IPCC:s Special 
Report on Emissions Scenarios, SRES (Nakic´enovic´ et al., 2000). Det förutspår en snabb 
ekonomisk tillväxt med en befolkning som når sin kulmen i mitten på århundradet och snabb 
introduktion av ny och effektiv teknik. I A1B är en kombination som skapats av de två andra 
A1F1 och A1T scenarierna. De bygger på en snabb ekonomisk tillväxt i en värld med minskade 
ekonomiska och kulturella klyftor. I A1F1 scenariot är personlig förmögenhet viktigast för 
människorna och man fortsätter med fossila bränslen som vanligt. I A1T är istället miljön 
viktigare och teknikutvecklingen ställs snabbt om åt det miljövänliga hållet.  
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Som jämförelse mellan de olika scenarierna kan man titta på den beräknade CO2 halten som de 
förväntas stabilisera sig på (Nakic´enovic´ et al., 2000). A1B förväntas stabilisera sig på en nivå 
av 750 ppm medan B1 (som är det scenario som ger minst utsläpp inom SERS scenariofamilj) 
stabiliserar sig på 550 ppm. För en utförlig beskrivning av A1B scenariot hänvisar denna rapport 
till Nakic´enovic´ et al (2000). 

I litteraturen används nästan uteslutande ensembler av olika klimatmodeller för att beskriva det 
framtida klimatet. Det är väldigt komplexa system där oftast 20 eller fler olika klimatmodeller 
körs på samma utsläppsscenario, till exempel A1B (Rowlands et al., 2012). Modellerna är en 
uppställning av olika fysiklagar som beskriver hur klimatsystemet fungerar. Det som skiljer 
modellerna är främst vilka vikter de sätter på olika parametrar, till exempel livslängden på metan 
eller strålningsdrivningen från aerosoler. De kan också ha förenklat verkligheten i olika hög 
grad, vilket också ger skillnader. Det har utvecklats en uppsjö av modeller och genom att 
använda ensembler av dem får man en spridning i resultatet. Den kan sedan användas som ett 
proxy för osäkerheterna och som ett intervall inom vilket man tror att det framtida klimatet 
ligger.  

I en nyligen publicerad studie av Rowlands et al (2012) utvärderas två ensambler av 
klimatmodeller för  A1B scenariot. Ensamblerna består av de modeller som blivit uppdelade till 
en A och B ensembel i rapporten, de som beräkanar en låg uppvärmning sattes i A medan de som 
beräknar en hög i B. I resultatet presenteras temperaturskillnaden mellan den senaste 
normalperioden och medelvärdet för den beräknade temperaturen år 2040-2060. Avläst från 
deras kartor för yttemperaturen på jorden ger A-modellerna en temperaturökningen på 3-5 °C 
över Arktiska oceanen och på land i Arktis 2-4 °C. B-modellerna förutspår en uppvärmning på 6-
8 °C för Arktiska oceanen och 3-6 °C på land. Utvärderat mot perioden 2001-2010 visar A-
modellerna lite lägre temperaturer än de upmmätta och B på något högre. Den kraftiga 
temperaturökningen vid Arktis beror till stor del på en ökad värmetransport upp till nordliga 
latituder (von Deimling et al., 2012). 

Klimatmodellerna är avgörande för hur man bedömer att det framtida klimatet kommer att 
utvecklas (Nakic´enovic´ et al., 2000). Men alla faktorer kan inte tas med, återkopplings 
processer i Arktis med troligen stigande utsläpp av metan tas inte med (O'Connor et al., 2010). 
Det beror på att man för det första inte har tillräckligt tydliga samband mellan 
temperaturökningar och utsläpp och att modellerna är förenklingar av verkligheten.  

Utöver ökade temperaturer så förutspås även ökande nederbörd, fast inte i så stor omfattning att 
det blir blötare utan ökningen i temperatur kommer troligen att få ökningen i evaporation och 
transpiration att öka mer (Meehl et al., 2007). Nettoeffekten blir ett aningen torrare klimat i 
Arktis.  
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2.5 Klimathistoria  

 

Under de senaste 650 000 åren har metankoncentrationerna i atmosfären pendlat mellan cirka 
400 ppb och 700 ppb (Spahni et al., 2005).  Det kan jämföras med dagens halter på 1800 ppb. 
Det är nästan en tredubbling sedan förindustriell tid, och kan ses som en snabb och kraftig 
ökning, se fig. 3. De senaste interglaciala perioderna i jordens historia har vi inte upplevt 
metangaskoncentrationer som varit i närheten av dagens (Jensen et al., 2007). Att halten av 
metan kunnat stiga så fort beror på att koncentrationen varit låg från början i kombination med 
de antropogena utsläppen. Metanets korta livslängd har då gjort att utsläppen fort avspeglats i 
atmosfärspoolen. De senaste tjugo åren har dock ökningstakten minskat för att avstanna efter 
1998, se fig. 4. (Forster et al., 2007). Man vet inte riktigt varför ökningstakten har minskat och 
vad det kan ha för betydelse för den framtida metanmängden i atmosfären. Vad man vet är att 
atmosfärspoolen av metan avgörs av balansen mellan metankällorna och sänkorna. OH nivåerna 
har förändrats obetydligt under den här tiden så det troligaste är att utsläppen av metan har 
stabiliserats eller minskat. Om metanutsläppen stabiliserats 1982 så skulle det stämma med 

Figur 3 visar strålningsdrivningen från metan under de 
senaste 20 000 åren som har rekonstruerats från 
isborrkärnor tagna på Grönland och Antarktis. NH står för 
norra hemisfären och SH för den södra. Den grå stapeln 
visar det rekonstruerade naturliga intervallet för metans 
variabilitet under de senaste 650 000 åren. Den röda linjen i 
toppen på kurvan är direkta atmosfäriska mätningar från 
National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA). Återgiven med tillstånd, källa: Jansen et al (2007) 

 

Figur 4 visar koncentrationen och variationerna 
av CH4 i atmosfären från år 1982 till 2011. 
Återgiven med tillstånd, källa: National Oceanic 
and Atmospheric Administration Global 
Monitoring Division (NOAA/GMD)  
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utvecklingen metanmängden förutsatt att beräkningarna av utsläppsmängde och livslängd 
stämmer.  

3. Metod 
 
Genom en litteraturstudie ska syfte och frågeställning besvaras så gott det går efter befintlig 
litteratur. Om det inte finns tillgängligt material eller osäkerheterna är för stora kommer även 
detta att redovisas som ett resultat då denna studie även syftar till att kartlägga vad som skrivits 
inom detta ämne. För att kunna besvara frågeställningar och syfte kommer resultatet i rapporten 
vara uppdelat mellan land och hav, där kommer de viktigaste metankällorna behandlas.  

4. Resultat 

4.1 Metanutsläpp från Arktiska oceanen 

 

De senaste åren har forskningen på metangasutsläpp från Arktiska oceanen tagit ett par kliv 
framåt genom att man bland annat har kunnat mäta höjda halter av metan i vattnet och i luften 
över delar av havet (Kort et al., 2012, Shakhova et al., 2010). Man har även observerat plymer av 
metanbubblor utanför Spettsbergens kust (Westbrook et al., 2009). Dock finns det fortfarande 
stora osäkerheter i hur mycket som totalt släpps ut från havet. Mängden metan som finns på 
havsbotten är också till största delen okänd, man tror att det finns mycket baserat på modeller 
och teori men faktiska mätningar är det ont om (Archer, 2007, Kort et al., 2012). 

Metan kan komma ut i atmosfären från havet antingen genom att bubblor av metan stiger till ytan 
eller genom diffusion (Archer, 2007). Gasbubblor som når ytan ansluter sig direkt till 
atmosfären. Det som driver diffusionen är skillnader i mängden löst metan som finns i vattnet 
och i luften. Om där finns en större koncentration i vattnet jämfört med i luften kommer metan 
att överföras till luften. Dock kan metan oxideras medan det är löst i vattnet vilket minskar 
mängden som kan komma diffundera till atmosfären (Boereboom et al., 2012).  

I en del litteratur spekuleras det en del om hur submarina jordskred i katastrofartade fall skulle 
kunna släppa ut mycket stora mängder metan, både som stora stycken av hydrater som flyter upp 
och efterföljande utsläpp från hål som öppnats upp (McGuire et al., 2009). Det är dock en relativt 
låg risk att detta händer (Archer 2007). Även om det händer är risken för så pass stora 
metanutsläpp att de ökar atmosfärens metanhalt avsevärt mycket små. På grund av detta och 
tidsbrist kommer metanutsläpp från undervattensjordskred inte att avhandlas i detta arbete. 
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4.1.1 Metanpooler 

 
Metan finns naturligt antingen i gasform eller som fasta metanhydrater där metan är inbundet av 
iskristaller och fångat som i en bur (Maslin et al., 2010). Metanhydraterna finns lagrade i mycket 
stora mängder på havsbotten och i permafrost. Beräkningarna av hur mycket metan som finns 
lagrat på jorden skiljer sig avsevärt åt, fast kolmassan är troligtvis minst dubbelt så stor som 
mängden i atmosfären (Archer et al., 2009, Maslin et al., 2010, Tarnocai et al., 2009). 
Skillnaderna i mängden lagrat metan beror mycket på att man i början överskattat mängden kol i 
världshaven, där större delen av jordens metanhydrater finns lagrade (Maslin et al., 2010, 
Milkov, 2005). Några av de första uppskattningarna angav att det kunde finnas mellan 10 000 
och 11 000 Gt kol i metanhydrater på havsbottnen (MacDonald 1990). Om det stämmer finns det 
mer än 10 gånger så mycket kol i metanhydraterna i jämförelse med atmosfären och mer än i alla 
kända lager av fossila bränslen (Maslin et al., 2010).  
 
Problemet var att man räknade med att havsbotten hade ett jämt täcke av hydraterna (Maslin et 
al., 2010). Nu vet man att så inte är fallet, utan de förekommer huvudsakligen inom ett 
djupintervall som innefattar kontinental socklarna men inte djuphavet. Det råder dock fortfarande 
ganska stora osäkerheter i utbredningen och mängden metanhydrater. Nyare uppskattningar 
modellerar mängden metan på havsbotten till att ligga mellan 1600-2000 Gt kol i metanhydrater 
och bubblor, där cirka 3/5 är hydrater och resterande bubblor (Maslin et al., 2010, Archer et al., 
2009). Lager av metangasbubblor kan samlas i fickor under täta lager med gashydrater eller i täta 
sedimentlager på havsbotten (sådana som gas och oljebolag sedan kan exploatera). Metanet 
härstammar oftast från abiotisk nedbrytning av organiskt material djupt ner i sedimenten (Maslin 
et al., 2010). 
 
På land finns det mindre mängder metan än till havs eftersom det inte bildas metanhydrat på land 
annat än i permafrostregionerna (Archer et al., 2007). Osäkerheten i hur mycket som finns är 
mycket stor, där beräkningarna på mängden metanhydrater hamnar mellan 3 och 130 Gt kol 
(McGuire et al., 2009). Det finns då heller inte samma möjligheter för bubblor att fastna under 
ett lager med metanhydrater.  
 
I atmosfären år 2010 var koncentrationen av metan cirka 1800 bpp, vilket motsvarar cirka 4.9 Gt 
metan (Denman et al., 2007). Det är alltså en relativt liten mängd metan i atmosfären jämfört 
med hur mycket som finns i andra metanpooler. 

4.1.2 Kol och metanlager i Arktiska oceanen 

 
Kunskapen om hur stora metanlager det finns under den Arktiska oceanen är mycket begränsade 
(Archer, 2007) och de uppskattningar som finns har stora osäkerheter (Archer, 2007). Det är 
dock rimligt att det finns relativt gott om organiskt kol på kontinentalsocklarna (McGuire et al., 
2009). Det kan ha blivit dittransporterat av de norrgående floderna och avsatt i dess sediment. På 
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den östsibiriska kontinentalshelfen (ÖSKS), är det även rimligt att det kan ha samlats organiskt 
material under den period då området var torrlagt under förra istiden. De yeodomasediment som 
Zimov et al (2006) beskriver ligger vid kusten och bildades i en typ av ekosystem som då 
sträckte sig ut i vad som idag är hav med submarin permafrost. McGuire et al (2009) uppskattar 
att det finns mellan 30 och 170 Gt CH4. Archer (2007) sätter inga direkta siffror, utan spekulerar 
i ”hundratals” Gt CH4 i metanhydrater och gas på Arktiska oceanens havsbotten. Vad det gäller 
metangas och organiskt material i den submarina permafrosten har denna studie inte hittat några 
uppgifter på mer än att de borde finnas (Archer, 2007, Semiletov et al., 2012).  

4.1.3 Metanflöden och transportsätt i sediment 

 
Väl format kan metan röra sig i sedimentkolumnen genom diffusion, porvattenflöde eller i 
gasbubblor (Archer, 2007). När det gäller diffusion går det mycket långsamt och transport tar 
åratal per meter.  Metan löst i vatten kan röra sig med porvattenflödet som främst styrs av tryck. 
Det kan bildas av sedimentation på havsbotten och på så vis långsamt kompaktera 
sedimentstapeln så att trycket ökar. Det kan också ske vid tektonisk aktivitet. När trycket ökar 
kan vattnet börja röra sig uppåt eller åt sidan för att ge plats åt tyngre material som tar dess plats. 
Precis som med diffusion är det i de flesta fall en långsam process, men kan även ge upphov till 
så kallade lervulkaner på havsbotten som kan spruta ut metan i hög hastighet. Det rör sig dock 
inte om några större mängder globalt och fenomenet är inte känt i Arktiska vatten (Milkov, 
2005).  
  
Gasbubblor av metan kan även bildas under högt tryck och pressa sig igenom porösa sediment 
(Archer, 2007). De drivs av densitetsskillnaden mellan dem, omgivande sediment och vatten. 
Om gastrycket i bubblorna överskrider hållfastheten i det omgivande materialet, kommer 
bubblorna att vidga befintliga små sprickor och ta sig fram. Tryckskillnader tillräckligt stora för 
att pressa bubblorna uppåt kan uppstå om bubblorna upptar mer än 10 % av porutrymmet 
(Hornbach et al., 2004). Formen på bubblan har också betydelse. En lång bubbla får ett högre 
tryck från det omgivande vattnet vid dess botten än vad som verkar vid dess topp, detta skapar en 
kraft som kan pressa bubblorna uppåt. Hornbach et al (2004) utgår ifrån att det är på det sättet 
metan även kan tvinga sig igenom skikt av metanhydrater, om mängden bubblor under är 
tillräcklig stor. Enligt Archer (2007) finns det även gott om bevis för att detta kan ske längs 
sprickor i den stabila zonen för metanhydrater, utan att metanet i bubblorna fryser fast och bildar 
nya metanhydrater. 
 
Vid sluttningar i kanten på stabilitetszonen kan gas även röra sig uppåt längs den sluttande 
stabilitetszonen, vid slutet på zonen kan de sen komma ut som en plym av gasbubblor, se firur 5 
(Westbrook et al., 2009). Det kan ske vid kanten på kontinentalsockeln, i branten ner till 
djuphavet som är en lång och brant sluttning som gasen kan följa under den stabila zonen för 
metanhydrater. En del av metanet kommer på vägen att frysa in i den som hydrater i den stabila 
zonen men resten kommer fram. 



Metanutsläpp från det smältande Arktis                                                      Lunds universitet 2012 
 

14 
 

4.1.4 Metanutsläpp från Arktis havsbotten 

 
Det metan som finns i sedimenten under Arktiska oceanen är mestadels bundet i metanhydrater 
eller bubblor (Archer et al., 2009). På grund av det termodynamiska samband som råder mellan 
tryck och temperatur i stabilitetszonen för metanhydraterna (SZMH) kommer den att förflyttas 
vid en förändring i någon av faktorerna (Maslin et al., 2010). SZMH kan därför minska om det 
antingen sker en havsnivåsänkning eller en temperatur ökning. Om metanhydrater smälter eller 
det redan finns ett hål i det skiktet, kan underliggande gas sippra ut (Hornbach et al., 2004). 

  
Utanför Svalbards kust har Westbrook et al (2009) med hjälp av ekolod observerat mer än 250 
plymer av gasbubblor, mestadels metangas, stiga från botten. De tror att det beror på en 
temperaturökning av den norrgående västra spetsbergsströmmen med 1°C. SZMH ska då ha 

Metanutsläpp från kanten på SZMH 

Figur 5 metangasutsläpp från kontinentalshelfen utanför spetsbergen, den 
metangas som stiger under SZMH transporteras längsmed den till kanten 
på SZMH. Utsläppen där förstärks också av sänkningen av SZMH som 
frigör metan och förenklar utloppet för gasen. Data från Westbrook et al 
(2009). SZMH är den stabila zonen för metanhydrater. 

Frakturer 

Gamla SZMH 

Gasplymer 

Kvarvarande SZMH 
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minskat och metanhydraterna smälter då som ett resultat. Det ger utsläpp dels från 
metanhydraterna och gasen som sedan lättare kan tränga fram. Figur 5 visar metanplymer från 
havsbotten och med en koncentration av metanutsläppen vid kanten på SZMH. Westbrook et al 
(2009) beräknar att cirka 20 Mt CH4 år-1 kan släppas ut från kontinentalsockeln syd väst om 
Spetsbergen. De har extrapolerat sina observationer längs den övre delen av kontinentalsockelns 
sluttning mot djuphavet på en area på 22300 km2 med ett djupintervall på 360 till 400 m.  
 
Hur mycket som släpps ut till atmosfären beror dels på mängden metan som släpps ut vid 
havsbottnen, men främst hur mycket av metanet som löser sig i vattnet på väg upp (Archer, 
2007). Metanbubblor kan ta sig direkt till atmosfären, fast det vanligaste är att allt löser sig på 
vägen upp. Bubblor är generellt sett inte ett särskilt effektivt sätt att transportera metan genom 
havet till atmosfären eftersom gasen i bubblorna hinner lösa sig i vattnet innan den når 
atmosfären (Rehder et al., 2002). Vad som kan öka bubblornas livslängd är om de är täckta med 
en tunn film av metanhydrater. Den håller dock bara så länge kriterierna för hydraternas stabilitet 
uppfylls, och de slutar vid cirka 500 m djup. Då blir trycket för lågt och filmen smälter. Bubblor 
från källor med petroleum kan få en film av olja som också hjälper till att bevara dem till ytan 
(Archer, 2007). Dessa filmer skyddar dock sällan tillräckligt för att metanbubblor ska kunna ta 
sig till ytan (Rehder et al., 2002).  
 
Fast för utsläpp i större skala är det viktigaste för bubblornas bevarande turbulensen i strömmen 
de skapar uppåt (Leifer et al., 2000). Strömmen av bubblor upp mättar vattnet i strömmen på 
metan. Det gör att vattnet inte längre löser upp bubblorna. Turbulensen i det omgivande vattnet 
kommer då att avgöra hur mycket vatten runt bubblorna som byts ut. När nytt vatten utifrån 
kommer in i metanströmmen mättas det på metan, hur fort metanbubblorna löser sig i havet beror 
då på mängden turbulens i vattnet. 

4.1.5 Submarin permafrost och metanutsläpp till atmosfären 

 
ÖSKS har ett lager av submarin permafrost som härstammar från förra istiden. Då var 
vattennivån lägre och permafrost kunde bildas i området, utbredning se fig. 1. (Romanovskii et 
al., 2005). I och under den finns det gott om metanhydrater, organiskt material och metangas 
(Archer, 2007, Semiletov et al., 2012, Shakhova et al., 2010). Havet ovanför den submarina 
permafrost är grunt, oftast mindre än 50 m djupt, vilket gör permafrosten känsligt för 
uppvärmning. Man tror att metanbubblor då kan ta sig igenom lagren av metanhydrater och 
permafrost och genom vattenkolumnen till atmosfären (Archer, 2007). Shakhova et al (2010) 
beräknar metanutsläpp på cirka 8 Mt CH4 år-1 från ÖSKS och tror att en del kommer från 
metangasen under den submarina permafrosten och metanhydraterna. Värdet 8 Mt CH4 år-1 fick 
de genom att mäta metanhalten hos ytvatten och bottenvatten över ÖSKS.  I 50% av 
ytvattnenmätningarna som Shakhova et al (2010) gjorde var det övermättat på metan i jämförelse 
med luften. Till skillnad från Westbrook et al (2009) vet man här inte hur mycket metan som 
producerats vid botten.  
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Det som styr hur mycket metan som kommer ut till atmosfären från ÖSKS beror på flera saker. 
Det viktigaste verkar vara istäckningen och vattenomblandningen (Semiletov et al., 2012). Isen 
kan ligga som ett lock förhindra metanutsläpp på vintern. Det krävs också omblandningen av 
vattnet för att transportera upp metanhaltigt vatten till ytan. Shakhova et al (2010) fann att 80% 
av bottenvattnet var övermättat på metan i förhållande till atmosfären, jämfört med de 50% för 
ytvatten. Temperaturen är också viktig då det är den som bestämmer avsmältningen av 
permafrosten och hur mycket metan som sedan kan lösa sig i vattnet (Semiletov et al., 2012). 
Archer (2007) diskuterar också hur en temperaturökning ger återkopplingseffekter som till 
exempel en minskning av istäcket. Minskningen resulterar sedan i en albedoförändring och 
effektivare uppvärmning av det grunda havet. Archer (2007) tror också att en temperaturökning 
över ÖSKS skulle kunna leda till att bubbelplymer med metan blir tillräckligt kraftiga för att 
kunna ta sig upp till ytan. 
 
I en nyligen publicerad artikel av Kort et al (2012) kunde man mäta förhöjda metanhalter 
ovanför havsytan vid låga flygningar över den Arktiska oceanen. De beräknade metanflödet i 
genomsnitt till 2 mg m-2 dag-1 för sina flygningar. Värdet är dock ganska osäkert eftersom den 
temporala och spatiala upplösningen är låg. De mest avlägsna mätningarna togs vid 82°N men 
därifrån och till Alaska finns bara fyra mätningar (Kort et al., 2012). Vid 82°N skedde 
mätningarna över djuphavet och även här kunde man mäta förhöjda värden av metan. Eventuellt 
beror det på bakteriell metanproduktion. De stora avstånden genom vatten till metankällor på 
havsbottnen borde göra att inget metan från botten lyckas tas sig upp till ytan där (Damm et al., 
2010, Kort et al., 2012). Hur mycket metan dessa bakterieprocesser i syrefattigt vatten skulle 
kunna skapa är dock osäkert (Damm et al., 2010). 
 

4.2 Metanutsläpp från smältande permafrost på norra hemisfären 

 
Som tidigare nämnts i bakgrunden finns det en stor mängd kol lagrat i Arktis, men en del ligger 
så djupt att det bara skulle kunna påverkas av en uppvärmning på en tusenårig skala (von 
Deimling et al., 2012). Uppvärmning och tinande permafrost styrs av flera faktorer utöver 
temperatur (Schuur et al., 2008). Där ingår markfuktighet, jordart, vegetation, snödjup och 
störningar (till exempel bränder, vägar och pipelines) som gör det svårt att förutsäga kommande 
uppvärmning och tining (Camill, 2005).  
 
För att det ska bildas metan då permafrost smälter och biologiskt material bryts ner krävs att 
alternativa elektronmottagare som syre har förbrukats. Den faktor som då är viktigast för 
bildandet av metan är det är grundvattennivån (McGuire et al., 2009). Det gäller både vilket 
material som kan brytas ner i en blöt anaerob miljö och hur långt genom den torra 
syreinnehållande jorden metanet sedan behöver färdas, där det kan oxideras av andra bakterier.  
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4.2.1 Kolpooler på land  

 
På land finns stora lager av kol som skulle kunna brytas ner till metan om syre eller andra 
lämpliga oxidationsmedel inte finns tillgängliga. Globalt har mängden organiskt kol i de två 
översta meterna av jordlagret bedömts innehålla ca 2400 Gt kol (Batjes, 1996). Mängden kol 
som beräknas finnas i den Arktiska permafrosten skiljer sig ganska mycket åt i olika 
undersökningar, mest beroende på osäkerheter kring djupen på olika jordlager och deras 
kolinehåll (McGuire et al., 2009). Det finns också stora osäkerheter i hur mycket kol som 
ackumulerades i permafrost före maxutbredningen av förra istiden. Säkerheten i uppskattningen 
av kolmängderna på land är däremot avsevärt bättre än för kollager till havs (Archer, 2007, von 
Deimling et al., 2012). Av de 1400 och 1850 Gt kol som beräknas finnas i Arktis permafrost 
ligger en del så djupt att det inte kommer att påverkas annat än på en tusenårig tidsskala 
(McGuire et al., 2009, Schuur et al., 2008, Tarnocai et al., 2009, von Deimling et al., 2012). I de 
tre översta meterna permafrost uppskattar Schuur et al (2008) att det finns 1024 Gt kol med en 
bästa gissning. Av dessa ligger en hel del så långt norrut att det är osannolikt att permafrosten 
ända ner till tre meter tinar (Schuur et al., 2008, von Deimling et al., 2012).  I en uppskattning av 
von Deimling et al (2012) modelerar de med en kolpool i de tre översta meterna på 600-1000 Gt 
kol och får att 60% riskerar tina till år 2300 och att 1-4% skulle komma ut som metan.  
 
Det kol som främst riskerar att släppas ut finns i våtmarker eller i permafrost med så högt 
isinnehåll att det bildas sjöar eller försumpas när den smälter. I sådana blöta miljöer kommer det 
bli ökade metanutsläpp om nedbrytningen av organiskt material ökar i hastighet (Christensen et 
al., 2003a, Walter et al., 2006). Schuur et al (2008) beräknar att det finns 277 Gt kol i torvmarker 
i permafrostområdet. I beräkningarna ingår hela torvmarkens djup, som kan vara flera meter, 
men inte det kol som finns i mineraljorden under dem. I yeodoma sedimenten finns 450 Gt kol 
lagrat och skulle kunna släppas ut som metan när kolet tinar tillsammans med den höga andel is 
som finns i jorden. Av dem är det dock bara 43 Gt som ligger i det översta tre meterna av jord, så 
det mesta ligger ganska djupt begravt och därmed säkrare för uppvärmning på kort sikt (Schuur 
et al., 2008, Zimov et al., 2006). 
 
4.2.2 Smältande permafrost 

 
Det översta jordlagret är det som fortast kan värmas upp av temperaturökningar i atmosfären 
(Schuur et al., 2008). Det kan öka det aktiva lagrets tjocklek och mer organiskt material blir då 
tillgängligt för nedbrytning (McGuire et al., 2009). Om sedan inte hela det aktiva lagret fryser 
nästa vinter kan en talik skapas (ofruset vatten i marken omgivet av permafrost). Den kan i sin 
tur hjälpa till att tina och smälta djupare belägen permafrost (Schuur et al., 2008). I det läget kan 
det uppstå thermokarstprocesser som är en kombination av smältande permafrost och erosion, 
vilket skapar allt från små sättningar i marken till sjöar (på framsidan till detta arbete finns en 
sådan illustrerad). De kan bildas om det är ett högt innehåll av is i permafrosten. När den smälter 
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minskar jordens volym, då vatten tar 9% mindre plats än is (Schuur et al., 2008). Det smälta 
vattnet rinner sedan till lägre liggande platser i terrängen och kan där bilda en thermokarstsjö, 
eller talik om vattnet stannar under markytan. En sjö hjälper till att tina permafrosten under den 
och vid kanterna. 
 
Thermokarast processer kan ske både i den kontinuerliga och diskontinuerliga permafrosten 
(Schuur et al., 2008). I den kontinuerliga beror det främst på lokal hydrologi och thermokarsterna 
täcker en relativt liten yta. Diskontinuerliga permafrostmiljön är varmare och ger större 
möjligheter till thermokarst processer. Här har processen varit utbredd sedan slutet på lilla istiden 
(O'Connor et al., 2010). Den is och permafrost som bildades under lilla istiden finns nu i ett 
varmare klimat och är relativt lättsmält.  
 
4.2.3 Metanproduktion i våtmarker 

 
Det som avgör produktionstakten av metan i en våtmark är grundvattennivån, temperaturen och 
mängden tillgängligt organiskt substrat (Christensen et al., 2003, Roulet et al., 1992). Mängden 
tillgängligt organiskt substrat styrs i vanliga fall av ekosystemet, men den mängden kan öka när 
det aktiva lagret fördjupas och gammalt tidigare producerat organiskt material blir tillgängligt 
(Christensen et al., 2004). Temperaturen är avgörande för hastigheten på nedbrytningsprocessen 
av organiskt material. 
 
Hur mycket metan som sedan kommer ut till atmosfären styrs främst av grundvattennivån och 
vegetationen (O'Connor et al., 2010). Under grundvattennivån bildas metan under anaeroba 
förhållandena och oxideras ovanför i den torra zonen ovanför. Det betyder att grundvattnet styr 
mängden metan som kan produceras och hur mycket som sedan oxideras. Vid en 
temperaturökning som skulle leda till ökad evaporation och en sänkning av grundvattenytan är 
det troligaste att metanutsläppen till atmosfären minskar (Bousquet et al., 2006, Roulet et al., 
1992). Både för att mindre metan kan produceras, men framför allt för att zonen som metanet 
kan oxideras i blir större och effektiviteten i oxidationen av metan ökar med den ökade 
temperaturen (Bousquet et al., 2006). Om grundvattennivån däremot förblir konstant skulle 
ökade temperaturer leda till större metanproduktion på grund av ökad respiration (Christensen et 
al., 2003). 
 
Metan kan dock smita förbi den torra oxiderande zonen i en del kärlväxter, om det tas upp av 
växtens rötter i den blöta zonen och släpps ut genom klyvöppningarna ovan jord. Eftersom olika 
växter kan ha helt olika utsläpp av metan och de olika våtmarksekosystemen skiljer sig åt, finns 
det stora osäkerheter i hur mycket metan som kommer ut den här vägen (Christensen et al., 
2003b, Ström et al., 2005).  
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Metangas lagrad i marken under våtmarker kan också tryckas ut när det aktiva lagret fryser, 
Mastepanov et al (2008) har observerat stora utsläpp metan som trycks ut genom mikrofrakturer 
och vegetation när aktiva lagret fryser i högarktiska områden med våt ängstundra. Om fenomenet 
täcker befintliga ekosystem av denna typ med en area på 0.88 miljoner km2, så motsvarar det 
utsläpp av cirka 4 Mt metan för observationerna de gjorde under 2007 (Mastepanov et al., 2008). 
Det betyder dock inte att man missat dessa utsläpp i tidigare uppskattningar av metanutsläpp från 
dessa områden utan de ligger inom felmarginalerna för de modellerade utsläppen från området. 
Utsläpp av den här typen kan bara ske om det aktiva lagret är relativt tunt därför är utsläpp av 
denna typ är begränsad till högarktiska miljöer. 
 
4.2.4 Metanutsläpp från våtmarker 

 
Denman et al (2007) anger de globala utsläppen från våtmarker till mellan 145-231 Mt CH4 år-1. 
Skillnaden i uppskattning beror mycket på vilken typ av modell som använts (O'Connor et al., 
2010). Det finns ”topp till botten” modeller som bygger på satellitmätningar av metankolumnen i 
atmosfären för att se hur mycket metan det finns. Det kombineras sen med mätningar av 
kolisotopproportioner hos metan för att kunna se vilken källa som släppt ut metanet. Topp till 
botten modellerna har genererat de lägre värdena för våtmarksutsläpp av metan. Den andra typen 
av modeller är processbaserade och har ett ”botten upp” tillvägagångssätt. De bygger på 
noggranna mätningar av de olika processer som genererar metan. Problemet är att de är 
begränsade till få platser och där värdena sedan extrapoleras över stora ytor. Botten upp 
modellerna ger de högre värdena i intervallet 145-231 Mt CH4 år-1. I topp till botten modellerna 
beräknas dessutom tropikerna stå för runt 80% av utsläppen jämfört med till exempel Cao et al 
(1998) som beräknar dem till 64% av våtmarkernas utsläpp i deras botten till topp modell (Chen 
och Prinn, 2006, O'Connor et al., 2010).  
 

Hur mycket som släpps ut från våtmarker i Arktis permafrostområde är ganska osäkert. De 
uppsakttningar som finns har ett stort intervall av olika resultat (McGuire et al., 2009, O'Connor 
et al., 2010). Ett par nyare uppskattningar baserade på sattelitmätningar och 
isotopkoncentrationer i topp till botten modeller har de bästa uppskattningarna mellan 31 och 
45.7 Mt CH4 år-1 (Bergamaschi et al., 2007, Chen och Prinn, 2006, McGuire et al., 2009). Dessa 
uppskattningar gäller dock för större områden än permafrostområdet som denna rapport är 
intresserad av. Bergamaschi et al (2007) som modellerat utsläppen på 45.7 Mt metan har 
beräknat dem för hela den extratropiska zonen. Andra modeleringar som publicerats mellan 1998 
och 2009 har haft ett intervall på 31-65 Mt metan från nordliga latituder (Bergamaschi et al., 
2007, Cao et al., 1998, Chen och Prinn, 2006, McGuire et al., 2009, Walter et al., 2001, Zhuang 
et al., 2004)  
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4.2.5  Metanutsläpp från sjöar i Arktis 

 

Sjöar i permafrostområdet är ofta metanproducerande och täcker upp till 30% av markarean i 
permafrostområden (Walter et al., 2008). Dessa sjöar ligger inbäddade i nyligen upptinade 
sediment där det råder anaeroba förhållanden som främjar metanproduktion. Särskilt under 
vintern när sjön blir ett stängt system och vattenrörelserna är små, byggs koncentrationerna av 
CO2 och CH4 upp (Boereboom et al., 2012). Under vårsmältningen släpps sedan överskottet på 
gaserna ut till atmosfären på ett par dagar, metanet släpps främst ut från bubblor ansamlade i 
isen.  

Det kan också bildas strömmar av metanbubblor från de tinade sedimenten under sjön. När 
bubblor letar sig fram till den lättaste vägen ut, koncentreras oftast metanproduktionen från 
sedimenten till en enda utsläppspunkt (Walter et al., 2007) och är då starka nog för att kunna 
hålla ett hål i isen öppet hela vintern. Denna typ av utsläpp är vanligast för sibiriska 
thermokarstsjöar i yeodoma sediment (Walter et al., 2006). Storleken på utsläppen är än ganska 
svår att bedöma eftersom det först nyligen har börjat bedrivas forskning på dessa sjöar (Anthony 
et al., 2010). Smältande yeodomasediment har stor potential att skapa metanproducerande 
thermokarstsjöar eftersom de har både ett isinnehåll på 50-90% och ett kolinnehåll på cirka 2% 
(Walter et al., 2006). 
 
Walter et al (2006) gjorde en bedömningen att 3.8 Mt CH4 släpps ut årligen från thermokarstsjöar 
i norra Sibirien. De baseras på noggranna studier av två sjöar och antalet hål för bubblor i isarna 
på 500 sjöar. De kunde även skilja på sjöar med vegeterade, stabila kanter och sjöar med aktiva 
thermokarst processer i de jordiga kanterna som sluttade brant mot sjön. Vid kanterna sker de 
största utsläppen av metangas på grund av en högre tillgång på organiskt substrat som kan brytas 
ner till metan (Walter et al., 2008). Mängden tinad permafrost som matat metanproduktionen har 
enligt Walter et al (2006) fått utsläppen från thermokarstsjör i norra Sibirien att öka med 58% 
mellan 1978 och 2000. 
 
Hur stora de totala utsläppen från sjöar i hela permafrostområdet är har inte denna studie hittat 
någon uppgift på. Man vet inte tillräckligt idag för att kunna göra en rimligt säker uppskattning 
(Boereboom et al., 2012). ’ 
 
4.2.6 Totala metanutsläpp från landbaserad permafrost i Arktis 

 
Detta arbete har inte hittat några uppgifter på hur mycket metan som släpps ut totalt från Arktis. 
De utsläpp som har tagits upp och är mätta eller modellerade över större ytor har visas i fig. 6 
nedan.  I de modellerade 31-65 Mt metan från sjöar och våtmarker ingår inte alla utsläpp från de 
sibiriska thermokarstsjöarna i yeodomasediment. På grund av att det kol som där bryts är mellan 
35 000 och 43 000 år gammalt får det en annan isotopsammansättning än vanliga våtmarker och 
därför troligen istället räknats som utsläpp från fossila bränslen (Walter et al., 2006). Det skulle 
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då enligt Walter et al (2006) röra sig om 41-83% av de 3.8 Mt i metanutsläpp från 
thermokarstsjöarna i norra Sibirien.  

 
 
 

 
Figur 6 Profilbild över Arktis (röda strecket i kartan) som visar pooler och flöden av metan i arktis, alla värden är 
angivna i Mt metan i atmosfären och lagerna i marken är angivna som kol. Kolpoolen på land är utsatt under sjöar 
(mörkgröna strecket), för detaljerad beskrivning se sektion 4.2.1. I havet är det en blandning av kol i metanhydrater, 
gas och organiskt material i submarin permafrost, se sektion 4.1.2. I luften är flödena av metan från de olika 
områdena angivna efter de uppgifter denna rapport vad som angivits i Denman et al (2007), McGurire et al (2009) 
och Shakhova et al (2010). Observera också att området mitt i profilen bara täcker ÖSKS och den högra delen av 
profilen då täcker resten av allt hav i Arktiska oceanen. 
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5. Diskussion 

5.1 Dagens utsläpp av metan från Arktis 

Forskningen har gjort en hel del framsteg de senaste åren i att mäta utsläppen av metan från 
Arktis och man börjar kunna kvantifiera dem bättre. Satelitmätningar av metankolumnen i 
atmosfären har gett en bättre spatial upplösning än de få punktmätningar man kan göra på 
marken. Det har gett en viktig förbättring till modellerade beräkningar och därigenom kunnat 
minska deras felmarginaler (O'Connor et al., 2010). Var utsläppen kommer ifrån råder det 
fortfarande en hel del osäkerheter kring. De modellerade värdena på 31-65 Mt CH4 år-1 mellan 
1998-2006 som tas upp i McGuire et al (2009) täcker ett område som är större än 
permafrostområdet.  

Det betyder att även utsläpp från våtmarker som ligger utanför permafrostområdet har kommit 
med i den beräkningen. De 31-65 Mt har också en isotopsammansättning som motsvarar 
våtmarker, och det är då en sammansättning som motsvarar kol som inte lagrats så länge innan 
det kommit ut. Utsläpp av metan från olje och gasindustrin i Arktis har en annan definierad 
isotopsammansättning och metan som mäts upp med denna beräknas då komma från de 
industrierna (Denman et al., 2007). Walter et al (2006) har uppmätt en liknande 
isotopsammansättning hos metanutsläpp från thermokarstsjöar i tinande permafrost som 
härstammar från pleistocen. Därför är utsläpp på 1.5-3 Mt metan troligtvis inte med i 
modellernas uppskattning av nordliga våtmarker utan de har räknats som utsläpp från olje och 
gasindustrin (Walter et al., 2006). 

Vad det gäller metan från havsbottnen är det osäkert hur mycket av den som ingår i de 
modellerade värdena. De utsläpp som Shakhova et al (2010) mätt vid ÖSKS kan komma både 
från den tinande permafrosten eller metanhydraterna men även från metngas som sipprar fram 
underifrån. Metanhydraternas isotopsammansättning liknar våtmarkernas medan metangasen har 
andra isotopvärden (Denman et al., 2007). Metan från nedbruten submarin permafrost har 
troligen liknande isotopvärden som metanet från thermokarstsjöarna i permafrosten från 
pleistocen har, som Walter et al (2006) beskrivit. Det gör det troligt att en stor del av 
metanutsläppen från ÖSKS inte ingår i de 31-65 Mt från våtmarkerna på nordliga latituder utan 
kan därför beräknas separat. 

Vid ÖSKS finns det relativt goda beräkningar för hur mycket som släpps ut baserat på direkta 
mätningar, men för resten av den Arktiska oceanen råder det stora osäkerheter (Shakhova et al., 
2010). Kort et al (2012) gjorde visserligen flygmätningar upp till 82°N, men mätningarna har 
ganska låg temporal och spatial upplösning. Deras medelvärde på 2 mg m-2 dag-2 visar dock att 
utsläpp sker över stora ytor. 
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5.2 Hur stora kan de potentiella metanutsläppen från lagrat kol och metan i 

Arktis bli?  

Om man ser till de senaste uppskattningarna av kolmängden i Arktis för land av Tarnocai et al 
(2009)  på drygt 1600 Gt kol och de ”hundratals” Gt metan i gas och metanhydrater som Archer 
(2007) förutspår ska finnas på havsbotten. Då förefaller de potentiella metanutsläppen till 
atmosfären som gigantiska i jämförelse med de knappt 5 Gt metan Denman et al (2007) 
uppskattar att den innehöll år 2005. Om man däremot sänker tidshorisonten till 2050 blir det 
svårare att avgöra hur mycket av dessa lager som kan frigöras, framför allt hur stora lager det 
finns i havet. Till 2050 kommer antagligen inte den djupare permafrosten att hinna smälta (von 
Deimling et al., 2012). 

För att metan ska bildas av kolet som finns i permafrosten krävs det att inte finns något syre eller 
andra oxidationsmedel i närheten, annars kommer det bildas koldioxid istället (O'Connor et al., 
2010). Uppskattningen av 277 Gt kol lagrat i torvmarker från Schuur et al (2008) är antagligen 
möjliga att delvis omvandla till metan, eftersom det är troligt att torven har ansamlats och ligger i 
blöta miljöer. I de tre översta meterna av yeodomasediment beräknar Zimov et al (2006) att det 
finns 43 Gt som kan brytas ner fort vid en upptining av permafrosten. De har ett högt isinnehåll, 
50-90 % vilket kan leda till metanproducerande thermokarstsjöar när permafrosten smälter 
(Walter et al., 2006). 

Det ger en total kolpol på 320 Gt i permafrosten som är känslig för uppvärmning och som kan 
producera metan om den tinas. Metan kan troligen också produceras i andra permafrostområden 
än de med yeodomasediment eller våtmark. Detta arbete har dock inte hittat någon litteratur på 
det. Därför går det inte att sätta en uppskattning på hur mycket metan de återstående 704 Gt kol, 
av de totalt 1024 Gt kol, som enligt Schuur et al (2008) finns i de tre översta meterna av 
permafrosten. Men de skulle troligen mestadels brytas ner under torrare förhållanden än kolet i 
torven och yeodoman vilket skulle leda till utsläpp av koldioxid istället för metan.  

Hur stor andel av det kol som bedöms som känsligt som faktiskt skulle kunna komma ut som 
metan, saknar denna rapport kunskap om för att kunna bedöma. Utöver hastigheten som kolet 
tinar fram ur permafrosten och bryts ner beror det antagligen på framtida markfuktighet och 
grundvattennivå plus hastigheten som syre kan transporteras ner till kol som bryts ner. 

5.3 De viktigaste återkopplingsmekanismerna för metanutsläppen vid ökade 

temperaturer 

I bilaga 2 finns ett flödeschema med de faktorer som denna rapport bedömer som viktigast för 
påverkan av ökade metanutsläpp från Arktis. De viktigaste återkopplingsmekanismerna för 
metanutsläpp på land är att ökade temperaturer leder till smältande permafrostområden som i sin 
tur matar våtmarker och sjöar med gamla kolföreningar (Koven et al., 2011, Schuur et al., 2008, 
Walter et al., 2006). Kombinerat med att hastigheten för nedbrytningen av kolföreningarna stiger 
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med temperaturen, kan det leda till stora metanutsläpp de kommande åren (Koven et al., 2011, 
Schuur et al., 2008). Även kortare säsong med isbeläggning på sjöar har troligen en positiv 
återkoppling på metanutsläpp. Med mindre istäckning kommer mer metan att kunna bubbla 
direkt ut till atmosfären istället för att fastna i isen eller lösas upp i vattnet och kanske oxideras 
(Anthony et al., 2010).  

Det finns dock fler faktorer som påverkar metanutsläppen från Arktis till exempel nederbörd och 
vegetation (Roulet et al., 1992, Strom et al., 2005). Vad det gäller vegetationen ligger det i 
utkanten av vad denna rapport kan bedöma. Men eftersom den är en mycket viktig faktor för 
metanutsläppen, tas den upp kort och ytligt här på grund av tidsbrist och ett större fokus på 
utsläpp från havet. Christensen et al (2003b) beräknade att växternas utsläpp av metan på en 
subarktisk myr stod för nästan 50% av det totala utsläppen. Det visar vilken stor roll 
vegetationen kan spela, men eftersom olika växter har skilda egenskaper för metantransport kan 
det skilja avsevärt mellan olika våtmarker (Strom et al., 2005). Vissa kärlväxter är mycket 
betydelsefulla för metanutsläppen från våtmarker och en förändring av deras mängd och 
utbredning kan i hög grad påverka utsläppen av metan (Strom et al., 2012). 

Nederbörden beräknas öka i Arktis men inte så mycket att de kompenserar för förlusten av vatten 
genom evaporation och transpiration. Det gör att markfuktigheten i dessa områden kommer att 
minska något (Meehl et al., 2007). Bousquet et al (2006) modellerade utsläppsminskningar av 
metan från våtmarker på nordliga latituder mellan 1999 till 2005 och tillskriver torka som orsak 
till minskningen. Det visar att det framtida klimatet skulle kunna leda till minskade metanutsläpp 
från våtmarkerna i Arktis. Dock är det inte så troligt, eftersom effekterna av ökande 
metanproduktionen i våtmarker antagligen kommer att ge större utsläpp än vad som försvinner 
genom uttorkning (Koven et al., 2011, O'Connor et al., 2010, von Deimling et al., 2012).  

De högsta temperaturökningarna över Arktis beräknas att vara över havet (Rowlands et al., 
2012). Den submarina permafrosten på den grunda ÖSKS är också extra temperaturkänslig på 
grund av temperaturökningen som orsakats av övergången från land till hav (Semiletov et al., 
2012). Där sker redan omfattande utsläpp av metan, främst genom diffusion från den 
övermättade havsytan (Shakhova et al., 2010). Det är då metanutsläpp vid botten som har lösts 
upp på vägen vilket gör att bara en mindre del av metanet kommer ut i atmosfären (Rehder et al., 
2002). Enligt Semiletov et al (2012) är de viktigaste faktorerna för hur mycket av 
metanutsläppen på botten av ÖSKS som kommer till atmosfären istäckning och 
vattenomblandning snarare än typen och storleken på utsläppen av metan från havsbottnen. 
Archer (2007) tror däremot att en uppvärmning i ÖSKS skulle kunna leda till att det bildas 
metanplymer som når ytan med direkta utsläpp. Det skulle i så fall minska förlusterna av metan 
vid transporten genom vattenkolumnen så att en större del av bottenutsläppen av metan når ytan. 

Bubbelplymer skulle också kunna komma från kanten och backen ner mot djuphavet från ÖSKS 
på det sätt som Westbrook et al (2009) har observerat utanför spetsbergens kust. De grundare 
vattnen vid ÖSKS skulle då ge större möjligheter för metanbubblor att komma upp till ytan. Den 
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minskande isutbredning i ett varmare klimat leder både till en snabbare uppvärmning av havet 
och att en ökad mängd av metanutsläpp når ytan utan att stoppas av is. Det skulle kunna leda till 
kraftigt ökade utsläpp av metan från ÖSKS. 

Det tar längre tid för metanhydraterna att reagera i full skala på temperaturförändringar eftersom 
de ligger mer än 200 m djupt och det tar lång tid för en uppvärmning att nå dit ner (Archer, 
2007).     

På längre sikt kan de också orsaka större utsläpp, men vid en tidshorisont på 40 år är det osäkert. 
Det är också beroende av hur mycket metanhydrater det finns vilket är osäkert i Arktis (McGuire 
et al., 2009). En fingervisning av vad som skulle kunna hända i ÖSKS när havet värms upp 
ytterligare kan tas från Westbrook et al (2009)'s studie. De 20 Mt som beräknas släppas ut 
utanför spetsbergen på bottnen i ett relativt litet område kan troligen överträffas av metanutsläpp 
från botten på ÖSKS. Skillnaden är att i ÖSKS är havet väsentligt mycket grundare, oftast inte 
mer än 50m, vilket gör att det mesta av bubbelplymerna skulle kunna ta sig till havsytan och ge 
direkta utsläpp. Om det finns stora lager av metanhydrater och nedbrytbart kol i ÖSKS, kan det 
få kraftiga utsläpp metan som skulle kunna öka metanhalten i atmosfären.  

Om utsläppen av metan från Arktis ökar mycket och stora mängder metan släpps ut till 
atmosfären kan det också få effekter på livslängden för metan i atmosfären (Isaksen et al., 2011).   
Det skulle ytterligare öka mängden metan i atmosfären. 

5.4 Framtiden 

Hur mycket metan som potentiellt kan släppas ut är en sak, men hur mycket som faktiskt 
kommer att göra det är i dagsläget oklart. I vilken grad metanutsläppen sker kommer till stor del 
bero på hur kraftig den framtida temperaturökningen blir (von Deimling et al., 2012). Om de 
modeller som förutspår en snabb ökning av temperaturen har rätt, kan det kanske leda till kraftigt 
ökande metanutsläpp från Arktis. En kombination av snabbare metanproduktion och att en större 
andel av metanet kommer ut till atmosfären, skulle kunna göra att utsläppen snabbt stiger till 
högre nivåer.  

Rowlands et al (2012) modellerar en ökning med 2-6 °C för land i Arktis till 2050 (se stycke 2.4) 
En ökning med två grader skulle antagligen bidra till ökade utsläpp, men det riskerar inte 
påverkning i alls lika stor omfattning som en uppvärmning med sex grader. Mer än så klarar inte 
denna rapport att säga på grund av osäkerheter i både klimatprojektioner och att dagens 
forskning inte kommit längre. 

De två artiklar denna rapport har hittat som försöker förutsäga de framtida metanutsläppen från 
Arktis har båda använt A2 scenariot, vilket innebär större utsläpp av växthusgaser än A1B. De 
modellerar båda över permafrostområdet på land i Arktis. von Deimling et al (2012) modellerar 
att utsläppen från nyligen tinad permafrost ökar med mindre än 10 Mt CH4 år-1 från nuvarande 
nivå till år 2050. Koven et al (2011) verkar göra en lite högre bedömning när de modellerar att 
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utsläppen ökar med cirka 40 Mt CH4 år-1 till år 2100. Båda dessa mätningar kan jämföras med 
Archer (2007). Han grundar sina analyser på hur metan släpps ut och hur permafrost och 
metanhydrater skulle kunna reagera vid en uppvärmning. Archer (2007) spekulerar att så mycket 
som ett utsläpp på 700 Mt kol per år från permafrost på land och kanske lika mycket till från 
havsbaserade källor i Arktis, främst från ÖSKS. Hur mycket av det kolet som kommer ut som 
metan och hur mycket som blir koldioxid anger han inte närmare än att det skulle tredubbla 
metanhalten i atmosfären. Denna skillnad i hur mycket som kan frigöras speglar osäkerheten i de 
framtida metangasutsläppen från Arktis. 

Eftersom det finns så stora osäkerheter i hur temperaturökningen påverkar metanutsläppen från 
Arktis, finns inte de återkopplingsmekanismerna med i dagens klimatmodeller (von Deimling et 
al., 2012). I scenarierna till klimatmodellerna finns däremot prognoser för globala utsläpp av 
metan. Inom familjen av utsläppsscenarion från SRES finns det en stor spridning för 
metanutsläppen, från cirka 600 Mt år-1vid 2050 vid det låga B1 scenariot till det höga A1F1 som 
ger utsläpp på cirka 900 Mt år-1 2050 (Nakic´enovic´ et al., 2000). A1B scenariot prognostiserar 
metanutsläpp på ca 700 Mt år-1. Om man hypotetiskt säger att dagens utsläpp från Arktis är 40 
Mt år-1 skulle det krävas en femfördubbling för att trycka upp de globala utsläppen till den 
prognostiserade nivån i A1F1 scenariot. Om det kan ske till 2050 är svårt att säga, men det är 
inte omöjligt. Skulle Archers (2007) spekulationer stämma, kommer strålningsdrivningen från 
metan bli kraftigare och bidra till ökande temperaturer på jorden.  

5.5 Osäkerheter och felkällor 

Eftersom denna rapport täcker ett brett område och försöker ge en översiktlig bild av 
metanutsläppen från Arktis, har många områden och processer bara berörts ytligt. I kombination 
med osäkerheter inom den ganska begränsade forskningen på området, blir därför osäkerheterna 
och felkällorna många. När det gäller framtida utsläpp speglar ovanstående stycke dem ganska 
väl. 

På land är det troligt att den redan nämnda bristen på kunskap om de Arktiska ekosystemen och 
hur de skulle kunna påverkas av temperaturökningar den största osäkerheten i arbetet. Andra 
osäkerheter runt vegetationens påverkan som inte nämnts i rapporten skulle kunna vara 
extremväder och vad det skulle kunna ha för eventuell påverkan, till exempel den kraftiga torkan 
i Ryssland sommaren 2010. Störningar av ekosystemen från omfattande skogsavverkning, 
bränder eller insektsutbrott skulle också kunna ändra på deras funktion vilket ytterligare gör 
osäkerheten runt de Arktiska ekosystemen större. 

Denna rapport har fokuserat på metanutsläpp från Arktis och behandlar inte de metansänkor som 
torra jordar utgör när de oxiderar metan som kommit från atmosfären och ner i jorden (O'Connor 
et al., 2010). Vid ett framtida varmare och torrare klimat verkar det troligt att metansänkan från 
torra jordar i Arktis kommer att öka på grund av bättre förutsättningar för oxidation av metan. 
Att sänkan skulle öka så mycket att den tar ut de ökade metanutsläppen från Arktis verkar dock 
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inte troligt med tanke på att den globala metansänkan från jordar ligger på 26 Mt enligt Denman 
et al (2007) (finns också med i tabellen i bilaga 1).  

En metankälla som inte tagits upp i arbetet på grund av tidsbrist är kusterosionen som är 
omfattande vid Sibiriens och Nordamerikas norra kust (Semiletov et al., 2012).  De 
thermokarstprocesser som pågår vid de kollapsande kuststräckorna skapar metanutsläpp kan 
troligen öka. Om det framtida klimatet leder till ökade havsnivåer och temperaturer kan det 
tillsammans med en minskning av is (som skyddar kusten mot vågor) öka kusterosionen och 
metanutsläppen därifrån. 
 
Osäkerheter i de modeller som använts till att beräkna dagens metanutsläpp bidrar främst till 
osäkerheterna i storlek och distribution av dagens utsläpp. Topp till bottenmodellerna som 
använts bygger på satelitmätningar av metan i luften kombinerat med isotopmätningar på marken 
för att avgöra var metanet i luften kommer ifrån (O'Connor et al., 2010). Problemet med 
isotopmätningarna är dels att nätet med mätpunkter är ganska glest och många av 
utsläppskällorna har likartade isotopsammansättningar (Fisher et al., 2011). Det kan göra det 
svårt att skilja på likartade utsläpp och mixer av olika utsläppskällor kan göra tolkningen 
besvärlig (Chen och Prinn, 2006). Dessa osäkerheter avspeglas främst i det intervall som finns på 
dagens utsläpp, i detta arbete redovisade som 31-65 Mt år-1 från Arktis. 

En annan typ av osäkerhet kan komma från källorna till denna rapport. Eftersom mängden kol i 
Arktis är ett ganska smalt ämne, blir källorna få eftersom det inte finns så många forskare som 
studerat detta. Till kolpoolerna på land har värden från Schuur et al (2008) använts och deras 
beräkningar av den totala kolpoolen i Arktis innebär nästan en fördubbling jämfört med tidigare 
studier (Schuur et al., 2008). Anledningen till ökningen beror mycket på mängden kol i djupa 
sediment och att ny kunskap om kollagren i Arktis lagts till beräkningarna (Schuur et al., 2008). 
Senare publicerad litteratur som detta arbete har kunnat hitta och refererar till Schuur et al (2008) 
och använder kolpoolerna som beräknats av dem vilket tycks stödja Schuur et al (2008)'s 
resultat.  

När det gäller metangas och hydraterna till havs i Arktis är osäkerheterna mycket stora och 
uppskattningarna grundar sig främst i modeller över var de troligtvis finns det (Archer et al., 
2009). Archers (2007) uppskattning av dem till hundratals Gt är mest en kvalificerad gissning, 
men det finns inte mycket mer att gå på eftersom det är både dyrt och svårt att göra fältmätningar 
på sediment under den Arktiska oceanen. Gissningarna har också grundats i hur det ser ut på 
andra ställen i världshaven och mängderna man uppmätt på platser med likartade förutsättningar 
för bildandet av metanhydrater.  

Hur uppvärmningen vid botten på Arktiska oceanen är kopplad till lufttemperaturen vid ytan har 
denna rapport inte haft tid att utreda. Att det sker en uppvärmning vid botten baseras på 
antagandet i andra rapporter som Archer (2007) eller Semiletov et al (2012) gör, nämligen att 
yttemperaturen kan få ett genomslag även vid botten, särskilt i grunda hav som vid ÖSKS.  
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För att få en större säkerhet i hur utsläppen av metan från Arktis kommer påverka jordens 
växthuseffekt i framtiden skulle det behövas mer forskning. Säkrare uppgifter på hur stora lagren 
av gas är under permafrost och metanhydrater på de Arktiska kontinentalsocklarna kommer att 
behövas tillsammans med en bättre kunskap om hur känsliga de är för temperaturökningar.    

Ett tätare och helst kontinuerligt övervakande nät av mätstationer som mäter kolisotophalterna 
hos metan i luften, skulle tillsammans med säkrare uppskattningar av vilka 
isotopsammansättningar utsläppskällorna har kunna ge en bättre bild av dagens utsläpp. Det hade 
också kunnat tala om vilka källor utsläppen kommer ifrån, vilket skulle vara viktigt om man 
behöver prioritera forskningen. Forskning på hur vegetationen kan förändras och påverka 
metanutsläppen från våtmarker är också av stor betydelse för att bättre kunna förutsäga framtida 
utsläpp. 

 Det kommer nog alltid att vara mycket svårt att förutsäga framtida utsläpp av metan, lika väl 
som för andra växthusgaser. Ändå är det viktigt eftersom mycket står på spel vid en framtida 
uppvärmning som eventuellt kan förstärkas av ökande metanutsläpp från det smältande Arktis. 
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6. Slutsats 
 

Målet med studien var att efter befintlig litteratur ta reda på hur mycket metan som skulle kunna 
släppas ut från Arktis vid en framtida uppvärmning. Utgångspunkten var att titta på och beskriva 
dagens utsläpp och hur de olika källorna till dessa skulle kunna påverkas av uppvärmningen. 

• Dagens metanutsläpp i Arktis kommer främst från våtmarker och har modellerade värden 
på mellan 31-65 Mt CH4 år-1, till det kommer även utsläpp på 8 Mt CH4 år-1 från ÖSKS 
och okända utsläpp från resten av den Arktiska oceanen plus 1.5-3 Mt CH4 år-1 från 
thermokarstsjöar. Dock är osäkerheterna stora och de modellerade värdena gäller för ett 
större område än permafrostområdet, men Arktis totala utsläpp ligger troligen inom 
spannet 31-65 CH4 Mt år-1 om man låter de ej medräknade utsläppen kompensera för 
skillnaden i områdets utbredning.  

 

• Kollager i våtmarker och de tre översta meterna i yeodomasediment innehåller 320 Gt kol 
och i Arktiska oceanen finns det troligen jämförbara mängder av metan och kolföreningar 
som kan brytas ner till metan. Dessa lager skulle kunna släppas ut som metan vid en 
temperaturökning. Utsläppen kommer dock ske över tid och det är osäkert om allt 
kommer ut och i vilken takt. Dessutom kommer inte allt det ovan angivna kolet ut som 
metan utan mycket kommer att bilda koldioxid 

 

• Hur stor den kommande temperaturökningen blir kommer att avgöra i vilken takt som 
permafrost och metanhydrater tinar. Samtidigt kommer temperaturökningen också att 
påverka en mängd återkopplingsmekanismer, som hastigheten kolföreningar kan brytas 
ner till metan och istäckningen på hav och sjöar. 

 

• Störst potential för utsläppsökningar finns troligen på ÖSKS om bubbelplymer från 
tidigare stängda metangasfickor skulle nå havsytan. 

 

Metanutsläppen till år 2050 kommer öka om temperatur och nederbördsprojektionerna stämmer, 
men storleken är osäker. Att Arktis smälter råder det idag inga osäkerheter om, däremot är de 
stora beträffande hur fort och hur mycket som kommer att smälta. Vid år 2050 skulle de totala 
metanutsläppen kunna ligga allt mellan 10 Mt CH4 år-1 över dagens utsläppsnivåer till mer än 
100 Mt CH4 år-1 över dagens utsläppsnivåer. För att kunna ge säkrare svar på denna studies syfte 
och frågeställningar behövs mer forskning så att man bättre kan bedöma följderna av ett 
smältande Arktis. 
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Bilaga 1 
 

Tabell: 2 källor, sänkor och atmosfärsbudgeten för metan (Mt (CH4 år–1).a Källa Denman et al,. 2007  

References  
Indicative 

13C, ‰  

Hein 
et al., 
1997  

Houweli
ng et al., 

2000  

Olivier 
et al., 
2005  

Wuebbles 
and 

Hayhoe, 
2002  

Scheehl
e et al., 
2002  

J. 
Wang 
et al., 
2004b  

Mikaloff 
Fletcher 

et al., 
2004ab 

Chen 
and 

Prinn, 
2006b  

TAR
  

AR4  

Base year    
1983–
1989  

  2000    1990  1994  1999  
1996–
2001  

1998  
2000–
2004  

Natural 
sources  

    222    145    200  260  168      

Wetlands  –58  231  163    100    176  231  145      

Termites  –70    20    20    20  29  23      

Ocean  –60    15    4              

Hydrates  –60        5    4          

Geological 
sources  

–40    4    14              

Wild 
animals  

–60    15                  

Wildfires  –25    5    2              

Anthropogen
ic sources  

  361    320  358  264  307  350  428      

Energy            74  77          

Coal mining  –37  32    34  46      30  48     

Gas, oil, 
industry  

–44  68    64  60      52  36     

Landfills & 
waste  

–55  43    66  61  69  49  35        

Ruminants  –60  92    80  81  76  83  91  189     

Rice 
agriculture  

–63  83    39  60  31  57  54  112      

Biomass 
burning   

–25  43      50  14  41  88  43     

C3 
vegetation  

–25      27                

C4 
vegetation  

–12      9                

Total 
sources  

  592      503    507  610  596  598  582  

Imbalance    +33                +22  +1  

Sinks                        

Soils  –18  26      30    34  30    30  30 

Tropospheri
c OH  

–3.9  488      445    428  507    506  511 

Stratospheric 
loss  

  45      40    30  40    40  40 

Total sink    559      515    492  577    576  581 

a Tabellen visar den bästa skattningen värden. 
b uppskattningar från global invers modellering (top-down-metoden). 
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Bilaga 2 
 
Ett kraftigt förenklat flödeschema över en återkopplingsloop för metanutsläpp och temperatur i 
Arktis. PF står för permafrost. Faktorer bedöms som viktiga och har tagits upp i rapporten 
bortsett från vegetation ingår men det finns åtskilliga osäkerheter och sätt som loopen kan brytas 
på, se diskussion. Av de sex boxarna rakt under den med ”Metanutsläpp” leder alla utom 
minskad markfuktighet till ökade utsläpp från metankällorna. Dock bedöms nettoutsläppen av 
metan från våtmarkerna ändå öka på grund av större tillgång på organiskt material och snabbare 
respiration hos de metanproducerande mikroberna enligt de flesta referenser till detta arbete, se 
tredje paragrafen i stycke 5.3. 
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