
Klimatförändringens inverkan syns redan nu i Finland. I det följan-
de presenteras några exempel från den finländska naturen och ur 
vardagen.

Vintervana djurarter är trängda
Klimatförändringen påverkar nu redan djurarter i Finland. Under 
klimatuppvärmningen har sydliga arter brett ut sig norrut, och med 
sin konkurrens kan de förtränga nordliga arter. Nordliga arters livs-
utrymme krymper i motsvarande grad. Till exempel fjällräven måste 
konkurrera om föda och boställen med räven som har brett ut sig 
till fjällområdena. Den större räven tar oftast segern, och fjällrävs-
gryten har inte påträff ats i Finland under två årtionden. 

Klimatförändringen syns 

REDAN I FINLAND
TEXT KAISA RYYNÄNEN  •  ILLUSTRATION KATRI VIRTALAAKSO

Sedan mitten av 1800-talet har 
medeltemperaturen i Finland stigit över 
2 grader. Temperaturökningen har varit 
betydligt större under vintermånaderna 
än sommarmånaderna. Under december 
månad har temperaturen stigit med till 

och med fem grader.

Kort och gott på svenska
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KLIMATFÖRÄNDRINGEN ÄR 
VERKLIGHET ÄVEN I FINLAND
Lördagen den 24 mars kl. 20.30 släcks ljusen runt om i världen som en symbolisk 
gest för klimatet och miljön. Då fi ras WWF:s årliga klimatmanifestation, Earth Hour.

För finländarna kan det kännas att klimatuppvärmningen inte berör oss. Det är en 
missuppfattning. Sedan mitten av 1800-talet har medeltemperaturen i Finland stigit 
över 2 grader. Temperaturökningen har varit betydligt större under vintermånaderna 
än sommarmånaderna. Under december månad har temperaturen stigit med till och 
med fem grader.

Nedan berättas om exempel på hur klimatförändringen syns även i Finland: skidskorna byts 
till joggingskor, djur som är beroende av snö är trängda, blåmusslans livsrum i Östersjön krym-
per och byggnaders fasader är utsatta. Det här är bara början. Forskare har bland annat uppskattat 
att till exempel skyddssatsningarna i Östersjön bokstavligen kan rinna bort, när de ökande störtreg-
nen om vintrarna i ökande mängder transporterar näringsämnen från de smälta åkrarna till haven.  

Vi kan alla påverka klimatförändringen. Även i år uppmanar WWF människorna att fi ra Earth 
Hour i den vegetabiliska matens tecken på grund av köttproduktionens stora klimatpåverkan. Men 
det fi nns också andra sätt, alla kan välja det som bäst passar en själv och är möjliga.

Läs mer om Earth Hour www.earthhour.fi 
Liisa Rohweder, 
generalsekreterare, WWF Finland



Osäkerheten i snö- och issituationen or-
sakar besvär för arter som är beroende av 
snö. Saimenvikarens och östersjövikarens 
kutar är i farozonen utan snöreden, som 
skyddar mot rovdjur och temperaturväx-
lingar. Även under den pågående vintern 
har snödrivor skottats ihop med människo-
kraft för att hjälpa saimenvikare. År 2017 
föddes till och med 90 procent av kutarna 
i hjälpdrivor som människan hade skottat 
ihop. I förökningsområdena för de sydliga 
östersjövikarna, så som i Skärgårdshavet, 
har situationen redan under flera vintrar 
varit sådan, att det inte finns snö och is un-
der tiden för bobygge.

De snöfria skogarna i södra Finland bok-
stavligen avslöjar sina invånare. Skogsharen 
byter till sin vita vinterdräkt, även om mar-
ken skulle vara mörk.  Tidpunkten för byte 
till vinterdräkt som skyddar mot rovdjur be-
stäms inte av snösituationen, utan av dags-
ljusets längd. Under snöfria vintrar är skogs-
harar i vinterdräkt ett lätt byte för rovdjuren.

Rovfåglarnas bon förstörs
Klimatförändringen har tidigarelagt vårar-
na. Till exempel löven slår ut nästan två 
veckor tidigare än i början av mäthistori-
ken. Den tidiga våren har lett till att både 
såningsarbeten och fåglars häckning har 
blivit tidigare.

Rovfåglarna har dock tidigarelagt sin 
häckning mycket snabbare än jordbrukar-
na sina såningsarbeten, och fåglarna byg-
ger allt som oftast sina bon på osådd mark 
– många gånger med ödesdigra följder. Ma-
skinell sådd förstör praktiskt taget alla bon 
som storspoven och tofsvipan redan byggt.

Blåmusslan upplever verkningarna i Östersjön
I vår familjära Östersjö har klimatföränd-
ringen redan orsakat omfattande föränd-
ringar. Istäcket har krympt, och det årliga 

antalet isdygn har minskat under de senas-
te årtiondena. Havsvattnets temperatur 
har ökat speciellt i djupa havsbassänger, 
och ytvattnets salthalt har minskat.

Den låga salthalten och stegringen av 
havsvattnets temperatur försvårar blåmuss-
lans tillväxt och fortplantning. De stora salt-
vattenspulserna som under de senaste åren 
har flödat in via de danska sunden har för-
bättrat blåmusslornas situation, men artens 
utbredning på Finlands havsområden har i 
sin helhet avtagit. Blåmusslan är en av Öst-
erdjöns nyckelarter; den rengör vatten i sin 
omgivning och bland annat ejdrarna utnytt-
jar musslan som sin föda.

Byggnaders fasader utsätts för prövning
Klimatförändringen påverkar förutom dju-
ren oss människor.  Andelen vintriga regn 
har redan vuxit i Finland, vilket ökar risken 
för vågrätt regn. Därför kan regnet lättare 
piska byggnaders fasader, dvs. fuktbelast-
ningen på fasaderna kan öka. Byggnaderna 
ansträngs även av de tilltagande variationer-
na mellan smältning och frysning.  När tem-
peraturen oftare rör sig kring noll grader, 
utsätts till exempel fasadrappningar och bal-
kongernas ståldelar lättare för skador  För 
egnahemshus och bostadsaktiebolag kan det 
här under de närmaste åren ta sig uttryck i 
tilltagande behov av fasadunderhåll.

Vägarna kräver mer underhåll
När temperaturen håller sig nära noll gra-
der och varierar oftare på båda sidor om 
noll, är det oftare halt. Behovet av halkbe-
kämpning ökar i mellersta och norra Fin-
land, och vinterunderhållets tyngdpunkt 
flyttar sig allt mera norrut.

De mildare vintrarna minskar tjälbild-
ning och vägskador orsakade av tjälen. De 
högre temperaturerna och att nederbörden 
allt oftare är i form av vatten ökar ändå 

vägbeläggningens slitage, eftersom de bara 
och våta väggytorna slits mer av dubbdäck. 

Även skogarnas vinteravverkningar är 
besvärliga, när marken inte är i tjäle.  Utan 
tjäle sjunker de tunga skogsmaskinerna i 
den mjuka marken.

Skidskorna byts ut mot joggingskor
När temperaturen kryper över noll sker ne-
derbörden som vatten och inte snö.  Under 
ett halvsekel har snömängderna halverats i 
sydliga Finland.  Till exempel vid Kajsaniemi 
mätstation i Helsingfors har vintrarnas snö-
mängd mer än halverats sedan 1900-talets 
början. Även vid övriga mätstationer i södra 
Finland är förändringen likadan, dvs. snö-
mängden har minskat med 50–70 procent. 

Snömängden anger snöns varaktighet 
och tjocklek och beaktar även snösmält-
ningen. Snömängden är därför inte direkt 
jämförbar med mängden som har snöat.  

Även tiden för snötäcke på land och sjöar 
har förkortats. I Södra Finland har snötäck-
ets tid förkortats med en månad, sjöarna 
fryser senare och islossningen sker tidiga-
re på våren. Idkande av vintersporter har 
försvårats. Att skida i naturspår kan göras 
under en kortare tid, och skridskoåkarna 
är allt mer beroende av konstis. I stället för 
skidskor kan man på vintern oftare ta på 
sig joggingskor.

Snödrivorna växer i Lappland
Däremot har snömängderna ställvis till och 
med ökat något i Lappland på grund av 
den digrare nederbörden. Till exempel vid 
Sodankylä forkningsstation har snömäng-
derna ökat med dryga tio procent sedan år 
2015. Mätresultaten är dock inte statistiskt 
säkerställda. I Lappland kommer snödri-
vorna sannolikt att växa även under kom-
mande årtionden, så länge som vintrarna i 
Lappland hålls under nollstrecket.   

Politikerna måste fatta ansvars
fyllda beslut. Klimatförändringen 
kan bromsas med följande beslut:
• Finlands mål för minskning av utsläpp sätts till minst 60 

procent fram till år 2030 jämfört med år 1990. 
• Markanvändningssektorns (jord- och skogsbruk, våtmar-

ker, gräsmarker) kolgap behålls minst på nivån vid början 
av 2010-talet.

• Vi ska göra Finlands kolneutralt redan kring år 2030.
• Vi ska driva på mera ambitiösa och bindande klimatmål i 

EU och i internationella förhandlingar.
• Vi ska motarbeta letande och utvinning av fossila bräns-

letillgångar, olja och gas.
• Vi ska satsa på moderna energilösningar. Vi ska förflytta 

oss från gammalmodigt energitänkande, såsom vedeld-
ning, tilläggsvattenkraft och kärnkraft.

Mer information om klimatförändringen: 
wwf.fi/ilmasto 

ilmasto-opas.fi

Tillsammans är det 

MÖJLIGT



together possible TM

22
380

115

401816
2018

Tillsammans är det 

MÖJLIGT
Tack för ditt stöd. Dessa prestationer skulle 
inte vara möjliga utan våra lojala stödjare. 

WWF verkar på alla kontinenter och 
i över 100 länder

Under förra året säkerställdes tillväxten 
av beståndet av den ytterst hotade sai-
menvikaren med hjälpdrivor som frivil-
liga hade skottat samman tillsammans 
med fi skebegränsningarna.  Forsts-
tyrelsen uppskattar att beståndet av 
saimenvikare uppgår till cirka 370–380 
exemplar, alltså skulle beståndet ha 
ökat med 10–20 individer. Den här vin-
tern är igen usel vid Saimen, och stöd-
jarnas hjälp är åter av betydelse.

Förra augusti inledde vi med K-gruppen ett 
mångårigt samarbete för att rädda utrotnin-
gshotade vandringsfi skar, och resultaten syns 
redan. Under första hösten avlägsnades nio 
vandringshinder från älvar och bäckar i olika 
delar av Finland med frivilliga krafter och 40 
nya lekplatser byggdes för fi skarna. I år fort-
sätter samarbetet i ännu större omfattning än 
tidigare.

I Kina blev handel med elfenben olaglig 
från första dagen år 2018. Lagändringen 
är banbrytande för världens elefantpopu-
lation, för elfenbensmarknaden i Kina är 
världens största.  Uppskattningsvis 55 
elefanter tjuvjagas dagligen för elfenben.  
Tillsammans med fl era övriga WWF-kon-
tor stöder vi fi nansiellt övervakningen av 
handelsförbudet för elfenben.  

Enligt vår färska undersökning har be-
ståndet av fl oddelfi ner ökat med över 
50 procent i Indusfl oden i Pakistan. Nu 
uppskattas antalet delfi ner till 1 816, 
medan de första räkningarna år 2011 
angav endast 1 200 stycken och arten 
gick mot utrotning. Resultatet av 15 års 
skyddsarbete skulle inte har varit möj-
ligt utan samarbete mellan regeringar, 
skyddsarbetare och samfälligheter.

I Bhutan i Himalaya har man under sex år lyckats fördub-
bla antalet tigrar i nationalparken Manas. Vid räkningen 
år 2016 var antalet tigrar 22, medan de år 2010 var en-

dast 10. Prestationen är livsvik-
tig, för hotet om utrotning 

var verkligt. WWF 
Finland har stött 

tigrarnas skydd 
och bevaran-

de av deras 
l i v s o m r å -
den i Bhu-
tan från 
år 2009.

Enligt vår färska rapport från Greater Mekong-områ-
det i Sydostasien upptäcktes 115 nya arter under år 
2016. Krokodilödlan, en sköldpadda som äter snig-
lar, hästskofl addermusen och en lurvig mullvad be-
rättar om ett mångsidigt område, som dock hotas av 
försvinnande livsutrymmen och illegalt samlande.  

Efter en undersök-
ning som påbör-

jades år 1997 
har o tro liga 

2 524 nya 
arter up-
ptäckts.
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Stödjarservice  
Telefon: 040 192 3112, 
vardagar kl. 9–16
E-post: donator@wwf.fi 
Adress: WWF Finland, stödjarservice, 
Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors
wwf.fi /kummipalvelu 
Donationskonto: FI41 1572 3000 0111 89
BIC (Swift) NDEAFIHH

Om du undrar över 
något gällande ditt 
fadderskap, så svarar 
jag gärna, även på 
svenska.

Sanna Björkman
tfn. 040 192 3112
donator@wwf.fi 
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en Toyota Yaris HybridbilVINN
en Toyota Yaris Hybridbil

VÄRDE 22 500 €
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Grattis Mariana!
Huvudvinsten år 2017, en 
Toyota Yaris Hybridbil, gick 
till Ikalis och en glad Maria-
na Kivimäki. – Som djuräls-
kare har jag och min man i 
åratal löst in Norppa-lotter.

Försäljningen av nya 
Norppalotter har börjat!
Igen utdelas över 84 000 fi na vinster!  Ett varmt tack till alla 
våra stödjare, som år efter år löser in de Norppa-lotter vi skick-
ar. Lotternas avkastning har varit betydande. Vikaren och den 
fi nländska naturen vinner för varje betald lott och du själv i 
medeltal på var femte! 

Anmäl dig till postningslistan
Om du inte under mars–april har fått hem lotterna, ska du läg-
ga till ditt namn i postningslistan för lotterna på www.fi /arpa-
tilaus eller ringa vår stödjarservice tfn 040 192 3112 Då är du 
med i höstens lottpostning.  

Under lotternas försäljningstid (12.3 - 11.9 2018) kan 
du spela på nätlotter eller skaff a fl er traditio-
nella papperslotter på adressen: 
onlinearpa.net/wwf

Toyota Yaris Hybridbil, gick 
till Ikalis och en glad Maria-
na Kivimäki. – Som djuräls-
kare har jag och min man i 
åratal löst in Norppa-lotter.

tilaus eller ringa vår stödjarservice tfn 040 192 3112 Då är du 
med i höstens lottpostning.  

Under lotternas försäljningstid (12.3 - 11.9 2018) kan 
du spela på nätlotter eller skaff a fl er traditio-
nella papperslotter på adressen: 
onlinearpa.net/wwf

Använder du e-faktura? Du visste väl att 
du allra enklast kan betala din månads-
donation genom att godkänna fakturor-
na automatiskt i din nätbank. Du behö-
ver inte månatligen komma ihåg saken, 
utan donationssumman betalas automa-
tiskt i tid. Genom regelbundna donatio-
ner deltar du enkelt i ett viktigt arbete.

Betala fadder
avgiften automatiskt 

Du har väl gett oss 
din epostadress? 
Som fadder får du förutom ett månatligen utkom-
mande nyhetsbrev även nyheter för faddrar några 
gånger om året samt brevet Faddernyheter som 
skickas till alla faddrar fyra gånger per år.

Du kan anmäla din e-postadress via : 
fadder@wwf.fi 


