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vintern 2008 var lindrig, både i fråga om 
isens tjocklek och utbredning. Frågan är 
om det är ett tecken på klimatförändring, 
eller om det bara är en del i en naturlig 
variation. Under de senaste hundra åren 
har det funnits perioder som haft lika 
milda vintrar som denna.

■ Vintern 2007/2008 blev extremt lind
rig. Isutbredningen har inte varit så liten i 
Östersjöregionen sedan 1900talets början. 
Som mest täcktes endast 49 000 km2 , vilket 
kan jämföras med en normal vinter med en 
isutbredning på cirka 180 000 km2. Under 
rekordvintern 1986/1987 täcktes hela 
420 000 km2 av is.

Havsområdena söder om Norra Kvar
ken berördes under den gångna vintern 

inte alls av is, frånsett hamnar och kustnä
ra vikar i Bottenhavet och enstaka mindre 
områden längs resterande delar av ostkus
ten. Även i Finska viken var isläget ovanligt 
lindrigt. 

Det var inte bara isens utbredning som 
var begränsad. Isen var även mycket tunn, 
både i kustområdena och i utsjön. Den is 
som fanns i Bottniska viken hade som mest 
en tjocklek på 30 till 40 centimeter, jämfört 
med den normala istjockleken som är cirka 
70 centimeter. När issmältningen tog fart 
under slutet av mars var kvaliteten redan 
mycket dålig. Isen absorberade därför 
ovanligt mycket av solljuset, och smält
ningen gick rekordsnabbt. Redan den 9 maj 
var samtliga svenska vatten isfria, vilket 
är mer än två veckor tidigare än normalt. 

Isens veka kvalitet ledde exempelvis till att 
vikaresälen valde mer kustnära områden 
än normalt för att föda sina ungar.

Grunden lagd under hösten
Redan under hösten och förvintern 2007 
var temperaturen i ytvattnet en till två 
grader högre än normalt i Bottniska viken, 
och längre söderut upp till tre grader 
högre. Eftersom det milda vädret fortsatte 
att dominera under december var istäcket 
vid årsskiftet begränsat till norra Botten
vikens skärgårdar. Bortsett från en kallare 
period i mars var hela vintern mild. Den 
maximala isutbredningen inträffade ovan
ligt sent på säsongen, den 25 mars. Sedan 
början på 1980talet har detta överträffats 
endast under isvintern 2000/2001, då den 
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mätningarnas kvalitet
Beräkningarna av havsisens utbredning 
baseras på observationer från forsk
ningsfartyg, isbrytarflottan, lotsar och 
handelsflottan. Sedan slutet av 1960 
talet har också satellitbilder använts i 
Östersjön för att bestämma isutbredning 
och täckningsgrad. Detta, tillsammans 
med att observationerna blivit fler i takt 
med att fartygstrafiken ökat, innebär 
att noggrannheten i beräkningarna har 
blivit allt bättre. av detta skäl bör äldre 
information om havsisen användas med 
större försiktighet. 
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ISENS MAXIMALA UTBREDNING FRÅN ÅR 1900 TILL NU
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n Maximal isutbredning i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak 1900 till  2008. 
Utbredningen visar en nedåtgående trend för perioden.
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största isutbredningen inträffade 26 mars.
Frågan är om den lindriga isvintern är 

ett tecken på klimatförändring, eller om 
det bara är en del i en naturlig variation. 
En titt hundra år tillbaks i tiden visar i alla 
fall att variationen i isutbredning är stor 
mellan åren, och att det förekommit både 
varmare och kallare perioder under den 
tiden.

lindriga vintrar vanliga
Sedan 1900talets början har det under 
varje decennium funnits vintrar som defi
nierats som lindriga, med liten utbredning 
och tunt istäcke. Ofta har dessa varat ett 
till två år och efterföljts av vintrar med 
stor isutbredning. Undantaget är 1930talet 
vilket var en varmare period, då istäckets 
utbredning varierade mellan 60 000 och 
175 000 km2. Som en referens i mannamin
ne brukar ofta de kalla krigsvintrarna 1940 
till 1945 nämnas, då isens utbredning varie
rade mellan 65 000 och 420 000 km2. 

Stor variation mellan år
1980talet inleddes med kalla vintrar, och 
isutbredningen i Östersjöregionen var 
större än tidigare under 1900talet. Under 
vintern 1986/1987 var isutbredningen som 
störst, hela 420 000 km2. Två år senare var 
isutbredningen endast 55 000 km2. Under 
större delen av 1990talet var isvintrarna 
milda.

Under 2000talet har isarnas utbred
ning med några undantag varit mindre 
än normal. Vintern 2007/2008 sticker ut 
med en mycket liten isutbredning, betyd
ligt lägre än en standardavvikelse under 
årsmedel för perioden 1900 till 2008.

Situationen med kraftig minskning i 
isutbredningen som skedde under slutet 
av 1980talet och början av 1990talet har 
stabiliserats till mer normala förhållanden. 
Perioden fram till nu kan liknas vid 1930
talet, då isutbredningen i Östersjöregionen 
endast var 118 000 km2 i medeltal. Under 
de senaste tio åren har isutbredningen i 
medeltal varit 147 000 km2.

Variationen är alltså stor mellan åren. 
Sedan år 1900 har totalt fjorton år haft en 
mindre isutbredning än en standardav
vikelse, och fem av dessa har inträffat 
under 1990talet.

Faktorerna som avgör isutbredningen
Det är inte bara lufttemperatur som påver
kar isutbredningen, utan även vindens rikt
ning och styrka. För att havsis skall bildas 
krävs en högtrycksdominerad period med 
kyla och minimalt med vind. Detsamma 
gäller för skärgårdsisen som under sin 
bildningsfas är mycket känslig för variatio
ner i vattenståndet. Stora nivåförändringar 
sätter isen i rörelse, och den driver ofta ut 
till havs när vattenståndet sjunker. S
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n isvintern 2007/2008 blev extremt lindrig. Sett till utbredningen är detta den lindrigaste isvintern i Östersjöregionen sedan 1900talets början. Som 
mest täcktes endast 49 000 km2 och detta kan jämföras med en normal isvinter med cirka 180 000 km2. 
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ÅRSMEDELTEMPERATUR
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medelvärde 1755
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TILLRINNING TILL DE SVENSKA HAVSOMRÅDENA
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Haparanda
normalvärde 1,1˚C

Härnösand
normalvärde 3,8˚C

Hoburg
normalvärde 6,9˚C

Måseskär
normalvärde 7,6˚C
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n Solinstrålningen har ökat tydligt sedan mitten av 80talet. Ökningen är något större i söder än i norr. Under år 2008 var solinstrålningen högre 
än normalt vid de flesta stationerna längs kusten. Framförallt var det månaderna maj till juli som var soligare än normalt. De största överskotten 
mättes längs Götalands kust.

n Det har inte varit några riktigt kalla år efter 1987. Den varma perioden från 1990 och framåt kan dock jämföras med enskilda år under 
30talet som varit lika varma eller varmare. Under år 2008 var årsmedeltemperaturen högre än normalvärdet 19611990 i hela landet. i 
synnerhet vintermånaderna januari, februari och december var ovanligt milda. På många håll i östra delen av landet var vintern 2007/2008 den 
mildaste som hittills noterats. längst i norr var sommarmånaderna rätt kyliga och medeltemperaturen den lägsta på 15 år.

n De riktigt torra åren har blivit mindre vanliga. När det gäller förekomsten av riktigt nederbördsrika år är det dock svårare att ange några 
tydliga trender. År 2008 var nederbördsrikare än normalt vid de flesta stationer runt Sveriges kust. i exempelvis haparanda blev år 2008 det 
tionde blötaste sedan 1901.

n hur mycket vatten som rinner till havet bestäms av nederbörden och hur mycket vatten som magasineras i områden eller återgår till 
atmosfären genom avdunstning. variation i tillrinning mellan olika år kan vara omfattande och ha stor betydelse för ämnestransport, tillförseln 
av sötvatten och vattenomsättningen i avsnörda kustvatten. tillrinningen till Bottenviken och i synnerhet Bottenhavet är påverkat av vatten
kraftsregleringar. År 2008 var den totala tillrinningen till havet över medelvärdet för perioden 19611990. till västerhavet var tillrinningen 33 
procent över årsmedelvärdet. egentliga Östersjön och Bottenviken hade en tillrinning på 14 respektive 18 procent över medel. tillrinningen till 
Bottenhavet var något under det normala.

Figurerna visar skillnader från normalvärde alternativt medelvärde.


