
Stipendieberdttelse

Jag fick 16 000 kronor for att besdka tvi klimatforskningsinstitut i Storbritannien.
I slutet av oktober reste jag till Storbritannien. Under tvi heldagar besokte jag Tyndall Centre i
Norwich och Hadley Centre i Exeter.
Vid besoket pfl Tyndall Centre den 26 oktober holl jag ett foredrag orn mitt arbete som
klimatreporter pi Aftonbladet. Diirefter satt jag i enskilda samtal med fdljande klimatforskare:
.Geraldine Terry, som forskar kring kdnsrollernas betydelse f<ir utskippen av viixthusgaser. Hon
beriittade bland annat om hur fattiga kvinnor i Afrika samlar in ved och diirmed bidrar till bide
okenspridning och koldioxidutsldpp, ndr veden eldas upp. Genom att forse de fattiga kvinnorna
med ren energi (till exempel solceller) sl6r man tv6 flugor i en smiill.
.Johanna Forster, som forskar kring de brittiska territorierna i Viistindien, som Montserrat och
Antigua. De fir viildigt lite bidrag till miljovird frin Storbritannien. Diirmed har de en shmre sits
iin fattiga u-liinder i regionen, som kan fi milj6pengar frin FN.
.Adrian Southern, som med hjiilp av datorkartografi lyckats visa hur mycket torrare delar av
Storbritannien blivit de senaste irtiondena.
.Lauren Roffey studerar flygindustrin, bland annat niir det giiller hur protesterna mot flyget
foriindrats. Pi 1970-talet var det bara ilskna grannar som demonstrerade mot flygutbyggnader, i
dag dr det framfdr allt miljoaktivister.
.Marisa Goulden berdttade om problemen for de tio liinder som delar pi Nilens vatten. Hon har
rest runt i omridet och samlat information om liindernas vattensamarbete. En slutsats iir att det
inte kommer att bli nigot krig mellan liinderna i framtiden, dven om vattentillgingen minskar.
.Dessutom samtalade jag med professorerna Mike Hulme och Andrew Jordan, bland annat om
Indiens instiillning till koldioxidbegriinsningar och om EU:s hantering av klimatfrigan.
Niir jag besokte Hadley Centre den 29 oktober visades jag runt i lokalerna, diir 180
klimatforskare arbetar. Dessutom hade jag enskilda samtal med ett antal klimatforskare:
.Gareth Jones beriittade om hur klimatmodeller konstrueras. Han pekade pi hur man kan komma
fram till olika resultat, bland annat visade det sig att Hadley Centre anser att 1998 iir det varmaste
flret sedan temperaturer borjade mdtas, medan amerikanska Nasa anser att 2005 var varmast.
.Peter Thorne beriittade om temperaturmiitningar i troposfriren. Hans och andras
forskningsresultat har vederlagt en forskningsstudie frin 1990 som visade att troposfiiren inte
hade blivit varmare. Rapporten frin 1990 anvdndes liinge av klimatskeptikerna som bevis fdr att
kli mathotet [r dverdri vet.
.Alberto Anibas berittade om hur hans forskargrupp forsoker forutse vldret inte bara 30 dagar
framflt, utan 10 6r in i framtiden.
.Fiona O'Connor beskrev bland annat hur svirt det iir att faststiilla metanets inverkan pi klimatet,
ndr gasen sliipps ut i atmosfiiren. Hon ska inom kort genomfora grundforskning om vad som
hiinder ndr metan sdnderdelas.
.Dessutom visade en informator vid Hadley Centre, David Hein, hur man anvdnder
dataprogrammet Precis. Det hjiilper klimatforskare i u-liinder att gora avancerade klimatmodeller
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