
Just nu så har vi stora problem. Vi släpper ut väldigt mycket koldioxid och det bidrar till 
växthuseffekten som gör att vi får en högre medeltemperatur på jorden. Som man kan se 
på den här mätningen som är gjord av ”NOAA” (National Oceanic and Atmospheric 
administration), vid ”Manua Loa” på Hawaii så har mängden koldioxid i atmosfären ökat 
dramatiskt under de senaste 40 åren. Bara för några dagar sen så gjorde NOAA en ny 
undersökning där man såg att det nu hade nått upp till 400 och det är det högsta på 
otroligt länge.

 När temperaturerna blir varmare så kommer de stora isarna på Nord och Sydpolen att 
smälta. När allt de frusna vattnet smälter så kommer det innebära stora förändringar i 
jordens havsnivå. Några som påverkas hårt av detta är Isbjörnarna. De får mindre yta att 
röra sig på och det blir svårt att uppehålla en stor grupp isbjörnar. Om det blir varmare så 
kommer det leda till att isarna smälter tidigare på året och det kommer innebära att sälar 
får mindre mat. Isbjörnarna jagar främst säl och de gör dom från isflak. Om isarna smälter 
tidigare så kommer det att innebära att isbjörnarna får en kortare jaktsäsong och gör att 
björnarna får mindre mat och kan inte föda upp lika många ungar. Stora företag släpper ut 
massor av koldioxid och det bidrar till en ökad växthuseffekt. Växthuseffekten fungerar 
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http://www.wwf.se/ : Världsnaturfonden är en av världens största organisationer med 5 
miljoner medlemmar världen över, de anordnar stora evenemang så som Earth hour och 
därför anser jag att WWF är en trovärdig källa.

http://www.noaa.gov/ : National Oceanic and Atmospheric Administration är en statlig 
amerikans organisation som har som uppgift att göra undersökningar i havet och i 
atmosfären och eftersom de är statligt så bör det undersökas noga och faktan är väldigt 
trobart.

http://www.polarbearsinternational.org/: Det är en hemsida som enbart fokuserar på 
isbjörnar. Det tycker jag gör dem ganska trovärdiga eftersom de har experter på just de 
området. De som man kan ifrågasätta är hur illa isbjörnarna har det, eftersom de vill få 
donationer och därför kan de överdriva för att få folk att tycka att det är fruktansvärt och 
vilja ge mer pengar.

Atmosfären släpper igenom allt solljus och när det träffar jordens yta så absorberas en del av 
energin för att värma upp vår planet. Det resterande energin skickas tillbaka ut i rymden. På så sätt 
håller jorden en lagom temperatur men på senare tid så har det blivit en ökad mängd koldioxid i 
atmosfären. Ett tjockare lager innebär att det blir svårare för energin att lämna atmosfären och 
därför blir det på så sätt varmare och bidrar till den globala uppvärmningen.

Mängden isbjörnar har sjunkit under de senaste åren. Enligt ”Polar Bears International”. som är en 
organisation som försöker hjälpa och sprida information om isbjörnar så finns det ca. 20.000 - 25.000 isbjörnar 
men de blir färre på grund av brist på livsyta, mat och tjuvjakt. På grund av växthusgaser i atmosfären smälter 
den arktiska havsisen tidigare varje år vilket ger isbjörnarna kortare tid att jaga och bygga upp fettreserverna 
inför sommaren. Nu har nu vinterisen börjat frysa till 3-4 veckor senare än normalt i östra Sibirien och Hudson 
Bay i Kanada, vilket innebär att strandade isbjörnar inte kommer ut som vanligt på havsisen för att jaga säl 
och fylla på sina fettlager.  Amerikanska forskare har beräknat att 2/3 av väldens isbjörnar kan vara borta vid 
år 2050 på grund av att havsisarna på sommartid kommer att smälta bort i stora områden i Arktis (Svalbard, 
Sibirien och Alaska), Enligt WWF ( Världsnaturfonden).
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Vi släpper ut massor av koldioxid som bidrar till växthuseffekten. När den globala 
uppvärmningen börjar ta fart så kommer det innebära mindre is och mindre jaktmöjligheter 
för isbjörnarna. Så för att minska Co2 utsläppen så bör vi cykla mer. Vår biltrafik står för en 
stor del av våra utsläpp så därför bör vi använda den miljövänliga cykeln. Om man cyklar 6 
km 5 dagar i veckan så sparar man ca. 400 kg koldioxid per år jämfört med bil. Om man 
sen slår ut det på alla så sparar vi 376 miljoner kg koldioxid per år, och det är riktigt 
mycket. Nu för tiden så lever vi i ett väldigt moderniserat samhälle där folk använder bilen 
dagligen. När vi bor i en stad som Lund så är det riktigt onödigt att ta bilen eftersom det 
finns bra kollektivtrafik och bra cykelmöjligheter. Jag har frågat personer som Anton och 
Oswaldo och de tror att de själva och andra kommer cykla mer om det finns bättre 
cykelvägar och de tycker också att idéen om att belöna folk som cyklar mist 4 gånger i 
veckan med en gratis cykel var tredje år. Jag tror att det kommer locka folk att cykla mer 
eftersom de är billigt och enkelt.

För att locka över de lata bilisterna som inte orkar röra på sig så tycker jag att man ska 
införa högre skatter på bensin och bilar. Jag förstår att det finns folk som behöver bilen på 
jobbet och om så är fallet så skaffar man ett intyg och därmed så slipper man de extra 
avgifterna. Om man bor på Gunnesbo så är det ju absolut inte lönt att åka bil till sitt jobb 
om man jobbar i centrala Lund eftersom det förmodligen går lika snabbt och det är mycket 
billigare och miljövänligare med cykel. Vad man mer kan poängtera är att det är mycket 
hälsosammare att cykla och man går ner i vikt.

Som min undersökning så pratade jag med flera personer så som min familj och vänner 
och de har sagt att de tycker att det var en intressant text och att den gav dem många 
anledningar till att de bör cykla, och några e sa också att de fick dåligt samvete. Därför 
tycker jag att jag har lyckats att påverka folk, i alla fall så säger de det.



RÄDDA ISBJÖRNARNA
Cykla mer, minska koldioxid utsläpp

Fördelar med cykel
Lund är en stad där man kan cykla överallt, varför ska 
man åka bil när det går lika snabbt, billigare och det är 
också supermiljövänligt.


