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IPCC ønsker å gi verdens land et best mulig vitenskapelig grunnlag for å forstå 
klimaendringene og potensielle effekter for mennesker, miljø og samfunn

IPCC oppsummerer kunnskapsstatus basert på tusenvis av vitenskapelige studier

IPCC gir beslutningstakere grundige og balanserte vurderinger av det
vitenskapelige grunnlaget for klimaendringer, konsekvenser og framtidig risiko
samt strategier for tilpasning og tiltak for å begrense skade











Økt havtemperatur (med marine hetebølger)

Havnivåstigning

Smeltende havis i Arktis

Havforsuring og lavere oksygeninnhold

Endringer i utbredelsen av fiskebestander

Reduksjon i globale fiskeressurser

Havet på vei inn i en ny tilstand
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Risiko for havets økosystemer av klimaendringer



Havnivåstigning

År

Høyutslippsscenario
Lavutslippsscenario



Foto: Magnus Vabø, UiB

Virkninger av havnivåstigning

• Flere episoder med ekstrem vannstand

• Økt risiko for oversvømmelse

• Alvorlige konsekvenser for befolkning ved kysten



Havisen i Arktis dekker et mye mindre område enn før
Minimum isdekke 2019 
7. september

Typisk årlig minimum 
1981-2010

Grønland



Havisen i Arktis blir liggende færre år og er tynnere 
Mars 1988 Mars 2013

Åpent vann
Alder i år

Kilde: NASA



Havis på retrett er ikke bare negativt

Turisme

Varetransport



Potensiale for fiske - forventede geografiske endringer  

Lavutslippsscenario                                             Høyutslippsscenario               

Positiv endring, Negativ endring
Endringer i % fra perioden 1986-2005 til 2081-2100 



Stige & Kvile PNAS 2017       SROCCFrainer et al. PNAS 2017

Fiskerier kan dra fordel av klimaendringer i Arktis
Torsk utvider leveområdet sitt  
mot nord og øst



Utfordringer for biomangfold og økosystemer av klimaendringer

Boreale fisk dominerer

Stige & Kvile PNAS 2017       SROCCFrainer et al. PNAS 2017

Arktiske fisk dominerer



 Økt havtemperatur, flere marine hetebølger
 Havnivået vil stige fortere enn forventet i tidligere IPCCvurderinger
 Havisen fortsetter å smelte i Arktis
 Havforsuring og lavere oksygeninnhold
 Fisk og mange andre arter flytter leveområdet sitt mot nord
 Reduksjon i globale fiskeressurser
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