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Vad jag ska tala om idag: 

 

1) Kort om klimatets historiska variationer i Europa 
med fokus på Norden. 

 

2) Något om vilka klimatförhållanden som gynnat 
jordbruk och boskapsuppfödning i Norden under 
längre historiska tidskalor. 

 

3) Något om svårigheter med att dra paralleller från 
historien framåt i tiden. 
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Schematisk graf över förändringar i medeltemperaturen på 

jorden de senaste 14 000 åren. 





Klimatet i norra Europa har varierat mer 

kraftigt de senaste dryga 1000 åren än vad 

vi tidigare känt till: 

 

1) Perioder som varit lika varma, eller varmare, än nu har 
inträffat (främst mellan 800-talet och 1200-talet).  

 

2) Perioder som har varit avsevärt kallare (Lilla istidens 
kulmen på 1600-talet) med upp till närmare två 
månader kortare växtsäsong i t.ex. Mälardalen än nu. 

 

3) Perioder med både större och mindre variationer år 
från år i väder/klimat än nu har inträffat. 

 

4) Perioder med mycket kraftigare, och mer ihållande 
torka, har inträffat liksom perioder som varit mycket 
blötare än i modern tid. 



 

Variationer i genomsnittlig sommartemperatur i 
Europa som helhet rekonstruerad utifrån trädringar 
och historiska uppteckningar av Jürg Luterbacher et 
al. (2016).  



 

Variationer i genomsnittlig sommartemperatur i norra 
Skandinavien rekonstruerad utifrån densitet i 
trädringar av Jan Esper et al. (2012).  



 

Variationer i genomsnittlig vintertemperatur i 
Stockholm rekonstruerad utifrån historiska dokument 
av Lotta Leijonhufvud et al. (2010).  



 

Variationer i torka i Europa under vår och sommar 
rekonstruerad från ringvidden från trädringsserier av 
Edward Cook et al. (2015).  



Slutsats: 

 

De naturliga variationerna i Nordens klimat 

– även utan mänsklig klimatpåverkan – är 

större än vad vi har sett sedan 

meteorologiska mätningar inleddes på 

1700-talet. 

 

Längre perspektiv behövs därför för att 

förstå hela vidden av klimatets  naturliga 

variationer! 

 





Vad för klimatförhållanden som gynnat och 

missgynnat jordbruk och 

boskapsuppfödning i Sverige/Norden: 

 

1) På längre tidsskalor under historien har ett torrt och varmt klimat 
överlag gynnat de flesta typer av jordbruk. Även för 
skördeutfallet i Europa som helhet har varmare förhållanden varit 
bättre än kallare. Dock går det att se stora regionala skillnader i 
klimatkänslighet och klimatrespons.  

 

2) Missväxt, särskilt flera år i rad, har varit vanligare under kalla år 
och särskilt om de kalla åren också har varit regniga. 



Vad för klimatförhållanden som gynnat och 

missgynnat jordbruk och 

boskopsuppfödning i Sverige/Norden 

(fortsättning): 
 

3) Kraftig missväxt under kulmen av Lilla istiden cirka 1570–1710 
nästan uteslutande orsakad av sena och kalla vårar, kalla somrar 
och alltför mycket fukt och/eller nattfrost på sommaren. 

 

4) Under det lite varmare 1700-talet kunde dock torka vara 
problem, särskilt i östra Sverige. 

 

5) Inget annat dokumenterat århundrade har haft så många år med 
svår och vitt spridd missväxt som 1600-talet, vare sig i Europa som 
helhet eller i Norden. 

 

6) Missväxt på grund av torka eller på grund av för mycket regn har 
varit mycket mer lokalt/regionalt begränsad än missväxt på grund 
av kyla. 



 



Något om svårigheter med att dra 

paralleller från historien framåt i tiden 

 

1) Förmodernt jordbruk mycket annorlunda i nästan alla aspekter än 
modernt jordbruk. Klimateffekterna är därför inte alltid helt 
jämförbara med historiska paralleller. 

 

2) För motståndskraft mot ”extremväder” och skiftningar i klimatet 
på alla tidsskalor har diversifiering och riskspridning generellt 
varit en bra och framgångsrik strategi historiskt sett. 

 

3) Marknadsintegration och moderna kommunikationer gjorde att 
svält försvann även när missväxt inträffade. Kraftig missväxt i 
nästan hela Europa (och på många andra platser på jorden) på 
en gång har dock inte inträffat sedan 1600-talet! 



Något om svårigheter med att dra 

paralleller från historien framåt i tiden 

(fortsättning) 
 

4) Det är tämligen säkert att det sker en framtida uppvärmning under 
alla årstider – och mest om vintern och våren – i Norden och det mesta 
av övriga världen. Men det är däremot mycket osäkert hur 
nederbörd/torka kommer att förändras! 

 

5) Det blir ganska sannolikt blötare åtminstone om vinterhalvåret. Vad 
som sker på sommaren är högst osäkert! 

 

6) Lite tyder på större variationer i klimatet – åtminstone när det gäller 
temperatur – utan snarare ett förskjutet medelvärde (= högre 
medeltemperaturer). 

 

7) Dock sker det sannolikt en större ökning av nattemperaturer än 
dagstemperaturer, vilket innebär mindre variationer i temperatur under 
dygnet och signifikant för jordbruket en kraftigt minskad frostrisk. 



Medelvärde av modelsimuleringar av det framtida klimatet 
från FN:s klimatpanel för den vetenskapliga rapporten 
IPCC Fifth Assessment Report Climate Change 2013: The 
Physical Science Basis (AR5). 



 

Men klimatmodeller är inte så bra på att simulera 
förändringar i nederbörd och torka än… 
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