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Klodens tilstand 

– må og skal sætte dagsorden for Folketingsvalget 

 

Vi står på tærsklen til voldsomme klimasammenbrud. Det er nu vi skal handle.  

Mange, sammen, i fællesskaber overalt, radikalt.  

Læg alt andet til side. Og lad Folketingsvalget blive et klimavalg.   

Artiklen giver et overbliksbillede af situationens alvor. 

 

Det Fælles Bedste 
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VERDEN er i en NØDSITUATION 
 
Vi er ved at overskride de 15 store Tipping Points på kloden. Det vil ske, når vi har opbrugt 

klodens resterende CO2 budget. Hvis vi fortsætter med de nuværende udledninger vil budgettet 

være opbrugt inden for 8 år, siger IPCC. Så er vi nået en CO2 koncentration i atmosfæren på 

450 ppm svarende til en global opvarmning på 1,5 grader. Når disse Tipping Points overskrides 

begynder verdens store økosystemer at bryde sammen uden for menneskelig kontrol 
 

Den anerkendte klimaforsker James Hansen sagde i 2009, hvor han var ansat som forsker ved NASA:  

”Vendepunkter er yderst farlige, for hvis man overskrider dem, er klimaet ude af menneskehedens kontrol:  
Hvis et isdække nedbrydes og begynder at glide i havet, er der ikke noget, vi kan gøre ved det”1 

 

1. Tipping Points 
 

Af Niels Aagaard, formand for Det Fælles Bedste 
 
Ethvert af klodens økosystemer har sine grænser. Det gælder Havet. Isen. Biosfæren. Klimaet. Regnskoven. 
Havstrømmene m.m. Så længe grænserne ikke er overskredet fungerer systemerne fint i balance. Men hvis de 
overskrides, kommer økosystemet ud af balance og begynder at bryde sammen. Som isen der forsvinder, eller 
skovene der udtørrer og brænder, eller klimaet der ødelægges af for meget drivhusgas i atmosfæren. 
 
Disse Vendepunkter – også kaldet for Tipping Points – kendes som ’points of no return’. For overskrider vi disse 
grænser begynder de store afgørende økosystemer at bryde sammen i processer, der er så voldsomme, at de er 
uden for menneskelig kontrol. Det vil være overmåde vanskeligt - hvis ikke umuligt - at vende tilbage til ligevægt.  
Og fra at være vores bedste ven, der har tålt alle vore slag og mishandlinger, begynder naturen at blive vores værste 
fjende, der ødelægger vore livsbetingelser. Og lige så god en ven naturen er, lige så hård en fjende er den. 
 
Videnskaben har registreret flere hundrede af disse vendepunkter. Men det er nedenstående 15 Tipping Points, som 
er de afgørende. 
 

 

                                                           
1 Citeret fra ”Klodens Grænser” skrevet af to anerkendte klimaforskere, Johan Rockstrøm og Owen Gaffney, Informations forlag 2022, s. 65. Det 
følgende er baseret på ”Klodens Grænser”, fordi den i kort form opsamler de sidste mange års klima- og miljøviden. Enkelte steder bliver bogen 
udbygget med andre analyser eller anden viden. Bogens konklusioner er undervejs sammenholdt med konklusionerne i IPCC’s tre sidste 
rapporter for at sikre, at der er enshed. Bagest en kort præsentation af bogens to forfattere. Side 19-27 tal, citater + hovedbudskaber fra IPCC. 
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Lige nu ved vi, at Grønlands indlandsis smelter i rekordtempo. For blot et par årtier siden troede forskerne, at isens 
Tipping Points eller dens tålegrænse først ville blive overskredet ved 4-5 grader global opvarmning. I dag ved 
forskerne, at det sker langt før. Allerede et sted mellem 1 og 3 graders gennemsnitlig global opvarmning.  
 
Men klodens gennemsnits temperatur ér allerede steget 1,1-1,2 grader siger IPCC. Og ved Arktis er det gået – og går 
– 3-4 gange hurtigere (ved Svalbard 7-8 gange hurtigere).  Vi er med andre ord efter al sandsynlighed ved at 
overskride Vendepunktet for Grønlands Indlandsis, hvis ikke det allerede er overskredet, siger klima- og 
glacialforskerne2.  
 
Is sender 90% af energien og varmen i solens stråler tilbage ud i atmosfæren. Men når isen smelter ligger jorden bar 
tilbage uden is, og så opsuger jorden solens stråleenergi i stedet for at sende den tilbage. Med det resultat at 
afsmeltningen går endnu hurtigere. Det er det, vi er vidne til i disse år. En stadig hastigere proces af afsmeltende is. 
Og når ét økosystem bryder sammen, så påvirker det andre økosystemer. Smeltevandet fra Grønlands indlandsis, 
løber ud i havet og blander sig med vandet i havstrømmen omkring Grønland, dvs. med Golfstrømmen.  
 
Golfstrømmen kommer fra Mexico med opvarmet havvand og løber tværs over Atlanterhavet op langs Europa og til 
Grønland. Det varme saltholdige vand løber i havstrømmens overflade, og når det har afgivet en vis mængde varme 
til Europas kontinenter, er det blevet koldere. Samtidig er en del af vandet i vandmolekylerne fordampet, så 
koncentrationen af salt er forøget. Højere saltkoncentration og koldere vand er lig med tungere vand. 
 
Det får vandet til at lave en slags ”indre vandfald” syd-sydvest for Grønlands kyst, hvor overfladens vand er blevet 
tilstrækkelig tungt og søger mod havbunden. Det skaber en pumpefunktion også kendt som saltvandspumpen eller 
Grønlandspumpen. Det er denne pumpefunktion, der holder Golfstrømmen i gang og dermed sikrer varmen til 
Europa.  
Men når indlandsisen smelter sendes enorme mængder ferskvand ud i havet omkring Grønland, hvor det blander sig 
med det tungere og salte vand fra Golfstrømmen og forstyrrer den normale pumpefunktion. Golfstrømmen er blevet 
omkring 15% lavere de sidste to årtier. Man kender ikke det præcise Tipping Point, hvor havstrømmen ophører med 
at strømme til Europa. Hvis strømmen ophører, vil det kunne skabe en ny istid i Europa. Samtidig vil de varme 
vandmasser fra Mellemamerika formentlig føres sydpå, hvor det vil medføre afsmeltning af Antarktis. 
Sådan risikerer vi at ét sammenbrud af i et økosystem – indlandsisen - skaber sammenbrud i andre systemer - 
Golfstrømmen. Det kendes som ’kaskader’, hvor sammenbruddene breder sig ligesom dominobrikker, der vælter en 
for en. 

Amazonas regnskov er af afgørende betydning fordi den opsuger store mængder af vores CO2. Men 
klimaændringerne betyder mere varme, hede og tørke og dermed en udtørring af skoven, som gør den sårbar over 
for skovbrande. Omfattende skovrydninger for at kunne dyrke palmeolie til den vestlige industri eller for at dyrke 
sojabønner til kødproduktionen i de rige lande presser samtidig regnskovens areal. Siden 1970 er cirka 17 % af 
skoven blevet fældet. Den seneste og bedste forskning på feltet når frem til, at Amazonas kan tippe over og blive 
savanne, når 20-25% af skoven er ryddet3. Herefter vil Amazonas regnskov gå fra at være det største CO2-dræn som 
opsuger enorme mængder af vores CO2, til at blive en kolossal CO2-udleder. Al den CO2, der gennem tiden er 
opsuget i træerne vil herefter blive udledt til atmosfæren, når træerne dør. Som en kæmpe bombe af CO2, der 
yderligere vil sætte turbo på klodens opvarmning. I ”Klodens Grænser” gengives videnskabens seneste vurderinger, 
som lyder på, at Amazonas regnskov vil nå sit Vendepunkt omkring år 2035. 
 
Jetstrømmen er en kraftig vestenvind, et bælte af varm luft, der blæser i 6-15 kilometers højde i en bredde på måske 
100-200 km og nogle få kilometer høj henover Europa, Nordamerika og Asien. Jetstrømmene har afgørende 
betydning for vejrforholdene ved jordoverfladen. Siden 1979 er den nordligste jetstrøm blevet svagere. Det skyldes 
klimaændringerne, fordi temperaturerne i Arktis stiger mange gange hurtigere end klodens gennemsnit. Dermed 
mindskes temperaturforskellen mellem klodens kolde nord og det varme syd omkring ækvator. Det er den forskel, 
som er selv energien og drivkraften bag Jetstrømmen, som giver den hastighed.4  

                                                           
2 Lyt fx til interviewet med den danske klimaforsker og glaciolog Sebastian Mernild bragt som podcast i Information 26. februar 2022. Sebastian 
Mernild har studeret isens ændringer i årtier overalt på kloden. Han er samtidig en af hovedskribenterne bag IPCC’s seneste klimarapporter. 
3 Jf. Klodens Grænser s. 80, planche B1 
4 Warming Arctic may be causing heat waves elsewhere in world. Science 2015 - https://www.science.org/content/article/warming-arctic-may-
be-causing-heat-waves-elsewhere-world - Jesper Theilgaard gennemgik I Deadline 15. aug. 2022 denne funktion, se 

https://da.wikipedia.org/wiki/Vind
http://news.sciencemag.org/climate/2015/03/warming-arctic-may-be-causing-heat-waves-elsewhere-world
https://www.science.org/content/article/warming-arctic-may-be-causing-heat-waves-elsewhere-world
https://www.science.org/content/article/warming-arctic-may-be-causing-heat-waves-elsewhere-world
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Jetstrømmens svagere tempo betyder, at hedebølger og tørkeperioder (som der hele tiden bliver flere af pga. den 
globale opvarmning) oftere vil påvirke områder af jordkloden i længere tid, som det fx har været tilfældet med 
hedebølgerne sommeren 2022, hvor den varme luft fra Afrika blev årsag til tørke, hedebølger, omfattende 
skovbrande og vandmangel i store dele af Europa – fra Spanien til Italien, Frankrig, Portugal og England.  Systemerne 
hænger sammen som ét hele. Og sådan kunne man fortsætte med alle 15 Tipping Points. 

Samlet. I Klodens Grænser siger forfatterne, Rockstrøm og Gaffnery, at der er to hovedtrusler for Jorden: 
  
1) afsmeltningen af ismasserne fra Grønlandsisen, Arktis, Antarktis og verdens gletchere som fx Himalayas 
bjergkæder, der giver vand til 2 mia. mennesker på kloden. For is-afsmeltningen vil medføre vandmangel mange 
steder mens havstigningerne vil opsluge ø-riger, land, kystområder og byer og samtidig ændre klimaet overalt på 
Jorden.  
 
2) den anden trussel er CO2-udslip fra Amazonas regnskov og verdens to øvrige tilbageværende regnskove i Congo 
og Indonesien samt udslip af CO2 fra permafrosten der tør. Permafrost udgør 24% af den nordlige jordkugle. Når den 
tør udledes CO2 og metan fra de organismer, der har ligget indefrosset i jorden. Metan er set i et 100 års perspektiv 
en 25 gange stærkere drivhusgas end CO2. Set i et 20 års perspektiv er metan imidlertid cirka 85 gange stærkere 
drivhusgas end CO2. Ligesom med Amazonas regnskov, gemmer sig en kæmpe bombe af drivhusgas i permafrosten. 

2. Eksponentiel vækst – fordobling, fordobling, 

fordobling igen og igen - stadig hurtigere 
 
Covid-19 epidemien gav alle på Jorden et lynkursus i eksponentiel vækst. Antallet af smittede fordobledes, og 
fordobledes så igen og igen. Til at begynde anset for at være en storm i et glas vand, men inden længe satte 
pandemien dagsorden for hele kloden og tvang verdensøkonomien i knæ. Det er eksponentiel vækst: Hurtigere og 
hurtigere. 
 
En verdensøkonomi, der vokser 3% om året fordobles på 24 år. Dermed fordobles også presset på klodens klima, 
miljø, biodiversitet, natur og ressourcer.  Men 3 % er den vækstrate vi har set gennem mange år, og som økonomer 
verden over regner med vil fortsætte de kommende mange år.  
 

 
Kilde: Stockholm Resilience Center 2009 

                                                           
https://m.facebook.com/watch/?v=2116573335179461&paipv=0&eav=AfYquSNx3lVvXnl8KzfWyBYCC2v2e-
XkcBDTlMc_XlC_ZsXpi98pou9ZAMMj4WFPXD0&_rdr  

https://m.facebook.com/watch/?v=2116573335179461&paipv=0&eav=AfYquSNx3lVvXnl8KzfWyBYCC2v2e-XkcBDTlMc_XlC_ZsXpi98pou9ZAMMj4WFPXD0&_rdr
https://m.facebook.com/watch/?v=2116573335179461&paipv=0&eav=AfYquSNx3lVvXnl8KzfWyBYCC2v2e-XkcBDTlMc_XlC_ZsXpi98pou9ZAMMj4WFPXD0&_rdr
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I de seneste 70 år har der været eksponentiel vækst i nærmest alting, som den helt dominerende kurs på Jorden. 
Ovenfor er den verdenskendte figur lavet af Stockholm Resilience Center. Den viser til venstre vores globale 
socioøkonomiske aktiviteter på en række parametre (vækst i global BNP, vækst i byer, vækst i verdens befolkning 
etc.) og til højre ser man hvordan den samme vækst har påvirket en lang række af klodens afgørende jordsystemer 
eller økosystemer, som fx udledningerne af CO2, kvælstof, metan, den øgede overfladetemperatur, havforsuringen, 
havfiskeri, tab af tropisk regnskov, tab af biosfære på land etc. 
 
For at forklare betydningen og konsekvenserne af disse eksponentielle vækstkurser – der som det fremgår udviser 
en stadig hurtigere vækst - bruger Rockstrøm og Gaffney en kendt fransk gåde om åkander:  
 
En dag er der i en fransk sø en enkelt åkande. Åkander er kendt for at fordoble deres antal for hver dag. Dagen efter 
har søen to, dagen efter fire, så 8 og sådan videre. Den 30. dag er søen helt fuld af åkander. - Hvornår var søen halvt 
fuld? lyder så gådens spørgsmål. Det er fristende at svare dag 15, men det er selvfølgelig dag 29. Som de siger: 
”Forestil dig åkandesøen på dag 29. Alt virker åbent, med god plads, behageligt. Den næste dag: Bang! Mætning. Ud 
over alle grænser.” 5 
 
Det er sådan, de planetære økosystemer påvirkes. Fra lidt til meget og videre til voldsomt meget. Stadig hurtigere.  
Væksten i produktion og forbrug har gjort at vi nu ikke længere er i den periode, videnskaben kalder for den 
Holocæne periode, kendetegnet ved 10.000 år med stabilitet og ingen temperatursvingninger ud over 1,0 grader.  
 
I dag er vi i en ny periode for Jorden, som videnskaben har døbt den Antroprocæne periode, fordi mennesker udgør 
den største forandringskraft på kloden6. Forfatterne siger: ”Tag hvad som helst i naturens verden, der har direkte 
indvirkning på dit velvære. Fra naturressourcer som frisk vand, næringsstoffer og metaller til økosystemer som skov 
og græssletter, over ozonlaget, til mængden af bestøvere eller fisk i havet vil du finde samme mønster: en hidtil uset 
eksponentiel stigning, der skubber os tættere og tættere på farlige vendepunkter.”7 
 
Det går med andre ord hurtigere og hurtigere den forkerte vej hen mod de grænser, hvor Tipping Points vil blive 
overskredet. De fleste tror, at det sker lineært – lidt mere galt dag for dag –, men det foregår eksponentielt. 
 

 

3. Hvornår overskrider vi Tipping Points? 

 
”Vi er nået kanten af åkandesøen”, siger de to forfattere bag Klodens Grænser. Vi er i dag et sted mellem dag 29 og 
dag 30 for at bruge Åkande-gådens billede. Siger videnskaben noget mere præcist om, hvornår vi overskrider Tipping 
Points? Det gør de faktisk. Klimavidenskabens bedste bud lyder:  

 1,5 grader global opvarmning er af klimavidenskaben sat som den grænse, vi skal holde os under. Efter 1,5 
grader begynder vi at overskride Tipping Points.  
”I dag befinder vi os ved 1,1 grader C, og vi begynder at se følgerne. De seneste to årtiers temperaturer, der 
slår alle rekorder, fænomenal issmeltning, koraldød og faldende CO2-dræn i Amazonskoven taget i 
betragtning tyder meget på, at vi kan definere en planetær klimagrænse på omkring 1,5 grader C, i sikker 
afstand til vendepunktet.”8 
I alle de år klimavidenskaben har studeret grænserne i forhold til Tipping Points er der kun sket én 
bevægelse: Grænserne er blevet sat nedad. For jo mere man rent videnskabeligt forstod om de store 
økosystemer og deres funktionsmåder, jo lavere blev man nødt til at sætte grænsen.  
 

                                                           
5 Klodens Grænser s. 66 
6 Jf. Klodens Grænser s. 68 
7 Klodens Grænser, s.69 
8 Klodens Grænser s. 78 
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I et andet aktuelt studie 9gennemført af et forskerhold med blandt andet Timothy Lenton og Johan 
Rockström og offentliggjort i Science, identificeres hele ni globale og syv regionale ’tipping elements’, hvis 
tilstand er afgørende for balancerne i det globale system. Fem af disse systemer er i risiko for at blive bragt 
ud af balance – tippe – ved den globale opvarmning, der allerede er sket – 1,1 grader – og for seks andre kan 
deres tipping points blive overskredet ved temperaturer i intervallet 1,5-2 graders opvarmning.  
 
Tre af de systemer, der således risikerer at indlede kollaps, er Grønlands indlandsis, den vestantarktiske 
iskappe og nogle af jordens nordlige permafrostområder. »Selv Parisaftalens mål om at begrænse 
opvarmningen til et godt stykke under to grader og helst 1,5 grader giver ikke sikkerhed, eftersom en stribe 
tipping points risikerer at blive overskredet ved 1,5 grader eller derover,« konkluderer studiet i Science. 
 

 Vi vil nå 1,5 grader, når CO2e i atmosfæren er nået op på 450 ppm.  
Vi er i dag på 420 ppm CO2 i atmosfæren. Når koncentrationen af CO2e er nået 450 ppm vil det forårsage en 
global opvarmning på 1,5 grader. 
 

 CO2 budgettet bliver opbrugt omkring 2030.  Dermed overskrider vi 1,5 grader og 450 ppm. 
Når verdens resterende globale CO2 budget er opbrugt, når vi op på 450 ppm. Vi har et resterende CO2-
budget på 320 MtCO2 og udleder 40 MtCO2 årligt. IPCC konkluderer i deres rapport fra april 2022, at vi med 
de nuværende udledninger vil have opbrugt CO2-budgettet om bare 8 år. 
 

 Vi har 8 år til at reducere næsten halvdelen af al CO2 udledning, hvis vi vil undgå at overskride TP.  
I IPCC’s rapport fra april 2022 konkluderer de, at verden har 8 år til at reducere CO2-udledningerne med  
43%, hvis vi vil undgå at nå op på 1,5 grader og dermed risikere at overskride Tipping Points.  
 

 Verden er på vej mod 3,2 grader i 2100.  
I samme rapport fortæller IPCC, at verden er på vej mod mere end 3 grader år 2100 – ”det dobbelte af 
Parisaftalens mål på 1,5 grader”, sagde Guterres ved rapportens præsentation.10 
 

 Klimakatastroferne vokser eksponentielt.  
I bogen ”Klodens Grænser” supplerer Johan Rockstrøm og Owen Gaffney: Væksten i klimakatastrofer er 
blevet eksponentiel. Skadernes omfang og voldsomhed vokser ikke lineært, men stadig hurtigere og 
hurtigere. Det hænger tæt sammen med den økonomiske vækst, der bestandig accelererer.11 
 

 Regelmæssige fordoblinger af skaderne.  
Eksponentiel vækst betyder, at klimaforandringerne og deres konsekvenser bestandig fordobles med 
regelmæssige mellemrum. En global økonomi der vokser med 3% per år fordobles på 24 år, dermed vil også 
det tryk denne økonomi forårsager på kloden fordobles. 
 

 Vi har overskredet de fleste af planetens grænser.  
I 2021 har vi overskredet 4, muligvis 6 af de 9 planetære grænser. Det uddybes i et selvstændigt afsnit 
nedenfor og beskrives i Folkeavisen for et Bæredygtigt Danmark: 
https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2021/08/Folkeavisen-2021-web.pdf  

 
Antonio Guterres formulerer konklusionen således: ”Vi er en planet i nødsituation”. Alt nyt, alle store økonomiske og 
politiske initiativer, må og skal mindske presset på kloden. Vi ser allerede konsekvenserne stadig tydeligere i disse år. 
Det beskrives kort i følgende afsnit. 

 

                                                           

9 Johan Rockstrøm, Timothy Lenton, Sarah Cornell m.fl. 9. sept. 2022 - “Exceeding 1.5°C global warming could trigger multiple climate tipping 
points” -   https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn7950  
10 FN’s Miljøorganisation skriver i deres seneste bidrag til FN’s analyser, at ”Hvis vi fortsætter med de nuværende politikker vil temperaturen i 
2100 komme op på 2,8 grader”, lyder det i rapporten – altså noget mindre end de 3,2 grader. Citeret fra DR: 
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/de-seneste-50-aar-er-der-kommet-fem-gange-saa-mange-vejr-og-klimakatastrofer-der  
11 Jævnfør Klodens Grænser tabel B2 og B3, s. 80 ff. 

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn7950
https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2021/08/Folkeavisen-2021-web.pdf
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn7950
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/de-seneste-50-aar-er-der-kommet-fem-gange-saa-mange-vejr-og-klimakatastrofer-der
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4. Udgangspunktet i 2022 er en brændende platform  

Vi har alle set billeder af skove der brænder ude af kontrol. Eller indlandsisen der smelter og brækker af i enorme 

isbjerge. Orkaner der kaster rundt med huse og biler eller regnskyl så massive, at de skaber floder der drukner 

landsbyer på få øjeblikke og medfører jordskred, der opsluger hele nabolag. Vi har set flodbølger der skyller ind over 

kyster og byer. Tørkeramte områder uden vand, uden liv eller chance for føde.  

 

Engang var truslerne langt væk i tid og sted. I dag er truslerne lige på vores dørmåtte. 

Vi er nødt til at handle. På klimakrisen og biodiversitetskrisen og de andre truende kriser. Inden 2030 skal verden 

have reduceret CO2-udledningerne med 43%, sagde IPCC, april 2022. Det er næsten halvdelen, der skal skæres væk. 

Ellers overskrider vi 1,5 grader og dermed de såkaldte Tipping Points hvorefter Jordens store økosystemer inden for 

en overskuelig tidshorisont begynder at kollapse uden for menneskers kontrol.  Og de rige lande skal gå forrest. I dag 

er 3,5 milliarder mennesker på kloden allerede ramt af klimaforandringerne, siger IPCC, værst for klodens fattigste.  

Vi er lige nu på vej mod mere end det dobbelte af Parisaftalens mål, nemlig 3,2 grader i år 2100, hvorved store dele 

af kloden vil blive ubeboelig. Sådan sagde FN’s generalsekretær Antonio Guterres ved præsentationen af IPCC’s 

sidste klimarapport april 2022.  

 

En af verdens mest anerkendte klimaforskere, Hans Joachim Schellnhuber, der bl.a. har stiftet Potsdam Institut for 

Klimaforskning, har kommenteret betydningen af det med graderne sådan:  ”Hvad er forskellen mellem en 2 grader C 

Verden og en 4 grader C Verden?” spurgte han – ”Civilisation”, svarede han selv. Vi er på vej mod vores egen 

udryddelse; det er dét, han siger. Ved 2 grader er der måske stadig mulighed for at menneske kan leve nogle steder 

på Jorden. Ved 4 grader er det utænkeligt.  

”Menneskeheden har et valg. Kollektiv handling eller kollektivt selvmord. Det er i vores hænder” - Sådan sagde FN’s 
generalsekretær ved klimamødet i juni 2022 for 40 lande forud for COP27. 
 
“Skovbrande og hedebølger, der forårsager kaos over dele af kloden, viser, at menneskeheden står over for kollektivt 
selvmord", advarede FN's generalsekretær.  
 
"Halvdelen af menneskeheden er i farezonen fra oversvømmelser, tørke, ekstreme storme og skovbrande. Ingen 
nation er immun. Alligevel fortsætter vi med at fodre vores afhængighed af fossile brændstoffer," fortsatte han og 
tilføjede: "Vi har et valg. Kollektiv handling eller kollektivt selvmord. Det er i vores hænder." 
 
Vi fulgte udviklingen henover sommeren. Det kan sammenfattes således: 
Naturbrande rasede i august over hele Europa og Nordamerika. I Sydamerika var det arkæologiske område Macchu 
Picchu truet af brand. Ekstrem varme har slået rekorder rundt om i verden i de seneste måneder, henover 
sommeren 2022, da hedebølger har ramt Indien og Sydasien med temperaturer op til 51 og 53 grader celcius. Tørke 
har lagt dele af Afrika øde, og hidtil usete hedebølger ved begge poler chokerede videnskaben allerede i marts 2022.  
 
I Storbritannien blev der udstedt advarsel om ekstrem varme, og landet oplevede de varmeste temperaturer, der 
nogensinde er registreret i Storbritannien. 

USA’s store Salt Lake er ved at forsvinde for øjnene af os, så den efterhånden kun er en krakeleret strand med salt og 
giftige kemikalier. Lake Mead reduceres måske til en vandpyt.  
I New Mexico brænder en naturbrand stadig i slutningen af juli, selv om den startede i april. Sidste august delte 
orkanen Ida sig i to og rev byer i stykker i Louisiana, mens 2,8 millioner hektar land brændte i den vestlige del af USA 
i 2021.  

Den fremtid, som forskerne har advaret os om, er den, vi bor i nu. Udbrændte skove og bjerge i New Mexico vidner 
om den undtagelsestilstand, politikerne ikke vil erklære.  
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Vi er vidner til fremtiden  
Hedebølgerne bliver flere, voldsommere og mere ekstreme. De truer vores helbred og fødevareforsyning. 
Skovbrandene bliver flere, større, breder sig længere ud og varer længere, alt imens de bliver stadig sværere at få 
under kontrol.  
 
Tørke og vandmangel rammer store dele af verden. Hele EU er ramt af tørke i 2022 og det påvirker produktionen af 
mad.  
 
I Frankrig er 16.000 borgere blevet evakueret og 14.300 hektar skov er brændt ned som følge af de massive brande, 
som hærger Gironde-områdets fyrreskove. ”Flammehavet rækker 25 meter op i luften”, sagde en pilot fra 
brandslukningen. »Omfanget af de brande, vi står over for, er ret usædvanligt. Det er virkelig gigantiske brande,« 
sagde han. IPCC sagde det i sin 6. hovedrapport, del 1 fra aug. 2021, og denne sommer oplever vi det i praksis. Igen, 
kunne man sige, for femte sommer i træk. 
 
Ekstreme hedebølger og skovbrande hærger Europa. Spanien har temperaturer over 45 grader. Portugal når en ny 
rekord på 46 grader. Begge lande er ramt omfattende skovbrande. Frankrig er ramt af hedebølge og skovbrande. 
Italien har hedebølge og den værste tørke i 70 år, hvor mange af landets store floder tørrer ud - Po-floden er ved at 
tørre ud og landbruget savner vand. 
 
Vandstanden i Rhinen er nu (aug. 2022) så lav, at det kan være et spørgsmål om kort tid før pramme og skibe er ikke 
længere kan sejle. Hele Frankrig er nu officielt i tørkeberedskab, og i over 100 af landets kommuner er tørken så 
ekstrem, at de lokale ikke længere har rindende vand i hanerne. Lige nu er der skovbrande i Spanien, Portugal, 
Frankrig. Det truer europæernes vandforsyning og fødevaresikkerhed. 
 
Listen af ulykker er lang: Tyrkiet, Kroatien, Kina, Japan - hedebølger, oftest kombineret med ekstreme skovbrande.  
Indien og Pakistan havde dødbringende hedebølger med op til 49 grader i Delhi og 51 grader i Pakistan efter 
måneders tørke. I Mexico ventes en lang varme- og tørkeperiode nu afløst af ekstrem nedbør og oversvømmelser. I 
USA sætter varmen netop nu nye rekorder med 45 grader i Texas og Arizona. Det brænder i Yosemite-
Nationalparken i Californien.  
 
Omvendt oplever Pakistan oversvømmelser, som gør at 1/3 af hele landet er oversvømmet, 1 mio. mennesker må 
flygte og 33 millioner mennesker har fået ødelagt deres hverdag. 
 
En fornemmelse vokser frem. Sommeren er blevet livsfarlig, vejret bliver mere og mere ekstremt, og det bliver 
værre år for år. De bagvedliggende sammenhænge kender vi allerede: Vores udledninger af drivhusgasser fra 
energiforbruget, transporten, landbruget og vareproduktionen varmer atmosfæren op og gør alle naturlige 
vejrvariationer mere ekstreme. Det er væksten i vores økonomi – dvs. i vores produktion, handel og forbrug, 
hovedsagelig baseret på fossile brændsler - som er hovedforklaringen på tingenes tilstand. 
 
Tiden er kommet til at handle på det, vi oplever. 
 
 
 

5.  De planetære grænser 
 
Siden 0’erne har grupper af verdens klimaforskere først i Stockholm Recilience Center siden i Potsdam Institute for 
Climate Research været drivkraft i at kortlægge de systemer, som holder vores planet stabil. Med Johan Rockstrøm 
som en af de ledende forskere fandt man, at der er i alt 9 systemer, der sikrer klodens stabilitet. 
 
Det er disse 9 systemer, som har sikret den stabile Holocæne periode i de sidste 10.000 år, hvor temperaturerne kun 
har svinget 1,0 grad, og hvor vilkårerne for menneskelig civilisation af samme grund har været optimale. 
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I de 100.000 tusinder af år før den Holocæne periode kunne temperaturerne svinge voldsomt mellem plus og minus 
på bare et tiår. Det var hårde tider og umuligt at etablere civilationer. 
 
Videnskaben ville finde de systemer der garanterede planetens stabilitet for om muligt at kunne definere de 
grænser, vi skulle holde os inden for – De Planetære Grænser.  
 
Men også for at finde ud af, om nogen af disse planetære grænser var overskredet, hvilke grænser det er, og hvor 
meget, så vi vidste om vi er nødt til at handle på det.  
 
Forskerne fandt følgende 9 systemer, hvis balance eller stabilitet betinger planetens stabilitet: 
 

  
Kilde: Stockholm Resilience Center, fra 2009.  

De 9 systemer, hvis balance eller stabilitet betinger planetens stabilitet: 
 

1. Klimaet 

2. Ozon 

3. Havet 

4. Biodiversiteten 

5. Landet og økosystemerne 

6. Ferskvand (drikkevand) 

7. Næringsstoffer 

8. Nyskabelser – nye kemiske stoffer 

9. Partikelforurening 

Planetens grænser  
1. Climate Change  
Planetens grænse er overskreden viser figuren, det gule felt 

er på vej mod den røde grænse.   
2. Biodiversitet  
Planetens grænse er voldsomt overskredet, vi er i gang med 

den 6. masseudryddelse  
3. Brugen af land og jord  
Planetens grænse er overskredet.   
Store dele af verdens muld er truet som følge af 

dyrkningsformerne i det industrielle, monokulturelle 

landbrug. Verdens skove er ved at blive brændt og fældet, 

bl.a. til biomasse i de rige lande.  
4. Biokemisk flow af næringsstoffer 
Planetens grænse er stærkt overskredet. Fosfor og nitrogen 

(kvælstof) fra det industrielle landbrug, fra industri og 

husholdninger har oversvømmet næringsstof-flowet. 
5. Frisk drikkevand  
På vej mod at blive overskredet grænse i 2022. Mange 

storbyer mangler vand. 4 mia. mangler regelmæssigt vand i 

dag. Det vokser til over 5 mia. inden 2050.  
6. Havenes forsuring  
Ikke overskredet i dag, men stærkt på vej mod en forsuring, 

der vil ødelægge meget af livet i havene.  
7. Ozon  
Uden for fare takket være internationale aftaler. 

8 og 9. Kemiske stoffer og Partikler i atmosfæren. Lader sig 

ikke analysere kvalificeret endnu.  

Inderste grønne cirkel = tryg zone. Yderste røde zone = fare. 
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Betydningen af disse grænser er, at de definerer et trygt og sikkert handlingsrum, hvor vi mennesker kan være aktive 
og trives, når blot vi holder os inden for dem. De giver os plads til at løse vores udfordringer med fx retfærdighed, 
omfordeling af rigdom, vores stræben efter lykke og fred, forbedret sundhed og sikkerhed. Og omvendt: 
 
”Hvis vi overskrider klodens grænser, bliver alt dette langt sværere. Så kommer vi til at prøve at håndtere hverdagens 
genvordigheder, mens vi skal tackle en uhyggeligt destabiliseret klode. Vi vil bekæmpe fattigdom og hungersnød, 
ulighed og sygdomme, mens vi slås med stadig værre hedebølger, tørker, oversvømmelser og stigende havniveau.”12 
 
Her er en kort gennemgang af de 9 planetære grænser og hvordan vi som klode og menneskehed står i forhold til 
dem, en for en. Vi starter med de tre store systemer: Klima, ozon og havet. 
 

1. Klima13 
 

Klimasystemet forbinder havet, landet, indlandsisen, atmosfæren og biodiversiteten overalt. Det bestemmer, hvor 
meget vand der er fastlåst som is i gletsjere og isdækker på polerne, hvormed det regulerer havniveauet. Under en 
dyb istid kan havniveauet falde 120 meter. Hvis omvendt temperaturen – den globale opvarmning – stiger ret meget 
mere, vil vi miste Antarktis og Grønlandsisen og havniveauet vil stige med 70 meter. Klimasystemet regulerer – nok 
så vigtigt – de ting vi kan dyrke, hvor vi kan dyrke dem, og om landbrug overhovedet er muligt. 
 
Klimaets vendepunkt kender man ikke 100% præcist. Ud fra de seneste årtiers forskning og klimaforandringer kan 
man imidlertid angive en rimelig sikker klimagrænse defineret som 1,5 grader global opvarmning.  Herefter bliver det 
sandsynligt, at man overskrider vendepunktet, klimaets Tipping Point.  
 
Den egentlige klimagrænse, som definerer et sikkert rum, har forskningen defineret som 350 ppm. Den overskred vi i 
1988. Hermed bevægede vi os fra en sikker zone til farezonen. I dag er vi på 420 ppm, hastigt på vej mod 450 ppm, 
hvorved vi bevæger os fra farezonen og ind i højrisikozonen. En zone, hvor vi risikerer at overskride klimaets Tipping 
Point og dermed udløse et sammenbrud af klimasystemet, som vil føre Jorden til det, forskerne har kaldt for 
Hothouse Earth. En drivhusjord, hvor alt liv forsvinder pga. voldsom opvarmning. Isen ved polerne, gletsjerne og i 
permafrosten smelter og havet stiger voldsomt. Det vil i sig selv gøre store dele af kloden ubeboelig. Samtidig vil 
voldsomme hedebølger, tørke, vandmangel gøre det umuligt at leve mange steder på kloden. 
 
Klimaets sammenbrud vil føre til ekstrem vejr, hvor cykloner, orkaner, flodbølger, voldsomme skybrud og 
oversvømmelser vil vanskeliggøre livet nærmest overalt på kloden. 
 
Endnu har vi ikke nået klimaets grænse. Men vi er meget, meget tæt på. IPCC siger: CO2 udledningerne skal 
reduceres med 43% til 2030. Det er en helt absurd stor opgave. Den er mulig, hvis vi alle handler nu. Men umuligt, 
hvis vi fortsætter blot et par år endnu med business as usual. Hvilket er præcis dét, langt de fleste nationer er ved. 
 
September 2022 udgav 6 organisationer under FN deres fælles rapport ”Unided in Science” 14 – heri beskrives, 
hvordan vi er på vej mod dét, der ved præsentationen blev kaldt for ”et ukendt territorium med ødelæggelse”:  
 

"Oversvømmelser, tørker, hedebølger, ekstreme storme og naturbrande går fra slemt til værre 
 og slår rekorder med alarmerende hyppighed. Hedebølger i Europa.  

Kolossale oversvømmelser i Pakistan. Langvarig og alvorlig tørke i Kina, Afrikas Horn og USA.  
Der er intet naturligt ved det nye omfang af disse katastrofer.  

De er prisen for menneskehedens afhængighed af fossile brændstoffer"  
 

"Dette års United in Science-rapport viser klimapåvirkninger på vej ind i ukendt territorium med ødelæggelse. 

                                                           
12 Klodens Grænser s. 76 
13 Følgende er en kort genfortælling af Klodens Grænser side 77 og frem. Indimellem som under ’Land’ indføjes andre kilder, dels Folkeavisen 
for et Bæredygtigt Danmark, dels kilder til landbrug som fx Kjeld Hansen: ”Farvel til dansk landbrug”. 
14 Sept. 2022 udgav 6 FN organisationer I fællesskab deres rapport “United in Science 2022” om klodens tilstand. De kalder selv deres analyse 
for: “A multi-organization high-level compilation of the most recent science related to climate change, impacts and responses”, se 
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11308  og https://unfccc.int/news/united-in-science-we-are-heading-in-the-wrong-
direction .  

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11308
https://unfccc.int/news/united-in-science-we-are-heading-in-the-wrong-direction
https://unfccc.int/news/united-in-science-we-are-heading-in-the-wrong-direction
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Alligevel fordobler vi hvert år denne afhængighed af fossile brændstoffer, selvom symptomerne bliver hurtigt værre,”  
sagde FN's generalsekretær António Guterres og tilføjede ”Vi er på vej mod et kollektivt selvmord”. 

Johan Rockstrøm var i Danmark sept. 2021 og blev interviewet af Information. Her sagde han bl.a.: »Vi er desværre 
langt hinsides det punkt, hvor der er plads til en dansk hockeystavtilgang. Der er brug for det stik modsatte: De 

nuværende udledninger skal halveres i løbet af dette årti.«15 
 
 - Rockström, der er en af forskerne bag de planetære grænser, som kvantificerer menneskehedens bæredygtige 
råderum, advarer kraftigt mod forestillingen om at udskyde klimahandling i forventningen om, at nye teknologier 
kan løse problemerne og bringe os i mål, hedder det i artiklen. 

»Det er en meget, meget risikabel tilgang at udskyde handling. Vi har udskudt handling gennem de seneste 15 år, og 
nu har vi nået et punkt, hvor vi er nødt til at agere virkelig hurtigt,« siger Johan Rockstrøm om situationen på den 
globale scene.  

Vi er allerede ved 1,5 grader: Rockstrøm vurderer, at menneskehedens udledning af klimagasser allerede har 
forårsaget en drivhuseffekt, der svarer til 1,5 graders opvarmning – dét der er grænsen i FN’s klimaaftale fra Paris. 
 
»Når vi i dag kun kan måle en opvarmning på 1,1 grader, er det, fordi en række afkølende substanser i atmosfæren i 
øjeblikket dæmper opvarmningen – forurening i form af smog, sulfater, nitrater. Får vi kontrol med denne 
luftforurening, er der udsigt til et meget hastigt spring opad i opvarmningen, op til 1,5 grader eller mere.« 

»Dertil kommer usikkerheden om permafrostens afsmeltning og en række andre usikkerheder, som betyder, at vi 
muligvis allerede har udtømt det globale CO2-budget.« 

Derfor skal der handles virkelig hurtigt, siger forskeren. Han mener, Danmark som andre lande skal agere efter det, 
han har givet navnet CO2-loven:  Halvering af udledningerne hvert årti. 

»Det indebærer, at vi skal fjerne flere ton CO2 det først årti, det vil sige inden 2030, end i de efterfølgende årtier.«16 

2. Ozon 

 
Ozonlaget er et beskyttende lag, der sikrer livet på Jordens overflade ved at absorbere farlige ultraviolette strålinger 
fra Solen. Uden det lag, ville vi ikke kunne leve på planeten. Lagets grænse er en minimal tykkelse på 275 DBU 
(måleenhed for tykkelsen af ozonlaget). 
 
I 1980’erne var menneskeheden faretruende tæt på at ødelægge ozonlaget. Det skyldtes brugen af CFC-gasser med 
klor, der bruges til køleskabe og airconditionsanlæg. Disse gasser ødelægger ozonlaget. Og i starten af 80’erne 
opstod et enorme hul over Antarktis. Verdens politikere vedtog i Montreal 1987 en fælles aftale, der forbud CFC-
gasser. Industrien havde længe forsøgt at forhindre dette forbud, men havde til sidst fundet alternative stoffer, så 
forbuddet i virkeligheden ikke gik ud over deres indtjening.  
 
Ozonhullet eksisterer stadig, men det er stabiliseret. Man regner først med at det vil være væk i 2060. 
 

3. Havet 

 
Havet dækker 70% af Jordens overflade. Det regulerer varmeudvekslingen mellem atmosfæren og havoverfladen, 
det rummer en enorm biodiversitet, regulerer strømme af næringsstoffer, skaffer mad til 2 milliarder mennesker, 
rummer vigtige ressourcer og regulerer vandets cyklus. Et stabilt velfungerende hav er en fundamental forudsætning 

                                                           
15 ”Topforsker: Det er meget risikabelt at vente med dansk klimahandling”, Information 7.9.21, Jørgen Steen Nielsen 
https://www.information.dk/udland/2021/09/topforsker-risikabelt-vente-dansk-klimahandling  
16 Johan Rockstrøm om den danske hoskeystavsmodel, Information 2021 https://www.information.dk/udland/2021/09/topforsker-risikabelt-
vente-dansk-klimahandling  

https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2017-03-23-curbing-emissions-with-a-new-carbon-law.html
https://www.information.dk/udland/2021/09/topforsker-risikabelt-vente-dansk-klimahandling
https://www.information.dk/udland/2021/09/topforsker-risikabelt-vente-dansk-klimahandling
https://www.information.dk/udland/2021/09/topforsker-risikabelt-vente-dansk-klimahandling
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for en stabil, velfungerende klode. 
 
Havet lagrer 93% af varmen, der kommer fra vores afbrænding af fossile brændstoffer. Hvis al varmen fra vores 
udledninger pludselig blev udsendt i atmosfæren, ville den globale temperatur stige med 27 grader. Havet er 
levested for op mod  80% af alt liv på Jorden. 
 
Havets grænse er baseret på graden af forsuring – syren i havet fra CO2. Vi er på er på vej mod at overskride den. 
Når vi udleder CO2 til atmosfæren optages knap 1/3 af havet. Men den optagne CO2 er en syre, som ændrer 
havenes PH-værdi – deres surhedsgrad.  
 
Siden den industrielle revolution har havets surhedsgrad ændret sig med 26% - det er blevet mere surt. Det er sket 
med en voldsom hastighed, som overgår selv den masseudryddelse, der foregik i havet for 55 mio. år siden. Hvis 
forsuringen fortsætter med denne fart meget længere vil det få voldsomme konsekvenser. Det vil slå livet i havet 
ihjel. 
 
Forsuringen betyder nemlig, at det er svært for havets krill, krabber, krebs osv. at danne deres hårde skaller af kalk. 
Det samme gælder for koraller, østers og de enorme mængder kalkbindende planteplankton, der er forudsætning 
for havets iltproduktion og for mange store fødekæder i havet. Sammen med opvarmningen af havet skaber 
forsuringen stadig større døde zoner i havet, hvor alt liv er forsvundet. Og da til eksempel verdens koralrev er en 
forudsætning for 25% af alt liv i havet er det en trussel mod hele havmiljøet – og dermed for biodiversiteten og 
klimaet. Hvis der ikke er noget liv i havet, så sker der ingen optagelse af vores CO2 og en langt større andel CO2 vil 
forblive i atmosfæren i stedt for at blive optaget i havet af dets plankton og planter. 
 
Alt det forværres af den forurening vi udsætter havet for - plastik, landbrugets næringssalte, byernes og industriens 
udledninger. Plus overfiskningen fra en stadig større og stadig mere grådig kæmpe fiskeindustri, der fanger fisk med 
bundtrawlere og i kæmpenet, der tager alt liv med sig. 
 
Realistisk set er den eneste måde at standse forsuringen af havet på at bremse udledningerne af CO2, primært fra de 
fossile brændstoffer. 
 
De følgende 4 systemer er alle dele af Biosfæren: 1) Biodiversitet, 2) økosystemerne på land, 3) ferskvand, 4) 
næringsstoffernes cyklus – det handler om: Arter, land, vand, næring. 
 

4. Biodiversitet 

 
Verdens levende natur består af dyrene til lands og vands, mikrober (bakterier og mikroorganismer), planter, træer. 
Biodiversiteten understøtter Jordens stabile tilstand.  Træerne optager drivhusgasser og regulerer nedbørsmønstre. 
Dyrene, bakterier og mikroorganismer udfører en række ’økosystem-tjenester’. De befrugter, bestøver, vandrenser, 
gøder, afgræsser, spreder frø, skaber næring til planter, træer og økosystemer på et utal af måder. Systemerne 
hænger sammen og understøtter hinanden.  
 
Biodiversiteten sikrer genetisk diversitet, hvilket understøtter mangfoldigheden og livet i fx en regnskov. Og 
biodiversiteten afgør økosystemets balance og funktionsduelighed med alle dets funktioner. 
 
I 2022 har vi overskredet grænsen for biodiversitet. Arterne uddør i et stadig hastigere tempo. 1 af 8 million dyre- 
og plantearter er truet med udryddelse – 25% af alle arter er truet af udryddelse. Insekter forsvinder – 40% af alle 
insektarter er i tilbagegang. Vilde dyr udgør i dag kun 4% af al levende biomasse, mens mennesker udgør 36% og 
vores husdyr 60% 17 ”Vi ødelægger det sammensatte væv, der giver Jordsystemet dets dybe modstandskraft”18. 
 
Når en art er væk, er den væk for bestandig. Og alle de funktioner, den havde i forhold til økosystemer og andre 
arter, er dermed forsvundet. Men der er INGEN ARTER på kloden, som er overflødige – alle har en rolle at spille.  

                                                           
17 Se en uddybning af dette i Folkeavisen for et Bæredygtigt Danbmark, side 10  

https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2021/08/Folkeavisen-2021-web.pdf  
18 Klodens Grænser s. 81. 

https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2021/08/Folkeavisen-2021-web.pdf


13 
 

 
Når arten forsvinder, forsvinder dermed også dét, der sikrer at en række økosystemer fungerer. 
 
 

5. Land  

 
Begrebet ’Land’ dækker over vores skovområder, vådområder, tundra, moser, engarealer, vore savanner, 
tørveområder, græsarealer – samt vores landbrug, som i dag optager omkring 1/3 af klodens landareal.  
 
Vi ved at den måde vi dyrker landbrug på i dag skader jorden og medfører erosion. 1/5 af Afrikas frugtbare jord er 
truet af erosion og muldflugt.19 Halvdelen af al muld på kloden er truet af muldflugt. 
Det skyldes den måde, vi dyrker på.  Hvis vi fortsætter som nu vil vi have globalt 60 års høste tilbage pga. jorderosion 
og muldflugt20. Det er den helt afgørende og livgivende del af vores jord – muldlaget, på engelsk the soil – som vi 
ødelægger gennem vore dyrkningsformer. 
 
Med vores dyrkningsformer, menes her dem, som hører til det industrielle landbrugs monokultur 21  
 

 Én afgrøde ad gangen på samme stykke jord, samme afgrøde år efter år. Det udpiner jorden.  

 Industriel dyrkning med brug af store maskiner, der skaber traktose og pakker jorden for tæt, så livet i jorden 
forstyrres eller ødelægges.  

 Intensiv brug af kunstgødning, NPK (kvælstof – fosfor – kalium), fremmer produktionen på kort sigt, men 
nedbryder mulden hen over en årrække og sænker dermed udbyttet. Kunstgødning er en stor udgift for 
landmænd og skaber en afhængighed af store selskaber. 

 NPK skaber lattergas, N2O, en drivhusgas der er 265 gange kraftigere drivhusgas end CO2, når kvælstoffet, N, 
møder ilt, O, nede i jorden.  

 Pløjning som ødelægger muldens næringsveje og svampe og medfører udledning af CO2.  

 Miljøgifte i form af round-up (ukrudtsbekæmpelsesmiddel baseret på stoffet Glyfosat, som er mistænkt for 
at være kræftfremkaldende) og pesticider (såkaldt ”skadedyrs”-midler med gifte, der dræber uønskede 
insekter, kryb og mikroorganismer). De pesticider der bekæmper ukrudt kaldes herbicider, dem der 
bekæmper skadedyr kaldes insekticider og dem der bekæmper sygdomme, kaldes fungicider. 

 Miljøgiftene skaber grønne ørkner uden liv, uden insekter, regnorme, mikro-organismer og fugle.  
 
Den måde vi har skovene på ødelægges tilsvarende. Vi fælder skovene. Indtil i dag har vi fældet ca. 40% af alle skove 
på kloden. I Amazonskoven har vi nu fældet omkring 17% for at få arealer til sojabønner, dvs. protein til de rige 
landes kødproduktion, eller for at plante palmolie plantager. Som nævnt vil regnskoven formentlig bryde sammen, 
når fældningen når mellem 20-25%. Så dør dens træer, den udleder al den CO2, der er lagret i træernes stammer, 
blade og grene og bliver savanne. 
 
Vi har overskredet grænsen for land. Den planetære landegrænse defineres som procentgraden af skovdækker land 
sammenlignet med det oprindelige skovdække. Vi bør bevare 75% af det oprindelige skovdække, siger forfatterne i 
Klodens Grænser. I øjeblikket er de globale skove på 63% af det oprindelige areal. Derfor må vi beskytte de områder, 
der er tilbage. Og regenerere de områder, der er ødelagt.  
 
Vi bruger enorme områder af landareal til vores byer, motorveje og industrier. Det mindsker den plads der er til 
rådighed for naturen og øger dermed presset på økosystemer og arterne, biodiversiteten. 
 
I overensstemmelse med den amerikanske økolog Wilson må vi arbejde for en ”halv Jord” bevaringsstrategi. Det 
betyder at vi må reservere halvdelen af kloden til biodiversitet og naturlige økosystemer. 
 
 
 

                                                           
19 Katherine Richardson i dokumentaren ”10 Billion Mouths” - https://vimeo.com/ondemand/10billionmouths 
20 Jf. dokumentarfilmen ”Kiss the Ground”, Netflix 
21 Jf. Folkeavisen og Kjeld Hansen, som tidligere anført 

https://vimeo.com/ondemand/10billionmouths?fbclid=IwAR3RBP4sL9vV0pSAnZA_0yZeJwvIjzAz1k8psC5ADW6M_eyLLTumfDEcJYE
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6. Ferskvand 

 
”Vand er biosfærens blodstrøm. Overalt, hvor vi har fundet flydende vand, har vi også fundet liv. Vand afgør, om liv 
blomstrer eller dør. Det fordeler næringsstoffer og andre kemikalier, der er afgørende for liv, og det er fundamentalt 
for fotosyntese, hvor vand spaltes til ilt, hvilket muliggør al biomassevækst.”22 
 
Dette emnet behandles en anelse mere uddybende. Først skal fotosyntesen kort forklares. Det er dén helt 

afgørende proces på kloden, hvorved planter og træer vokser. Træer og grønne planter kan selv skabe fast stof 

(biomasse = træet og plantens bestanddele) ved at bruge solens energi og samtidig anvende nogle helt enkle 

byggesten, der findes næsten overalt: 

1. Vand fra jorden (H2O) 
2. Kuldioxid fra luften (CO2).  
3. Lysenergi fra solen 

Planterne skal også bruge næringssalte fra jorden opløst i vandet, f.eks. nitrat og fosfat.  

Fotosyntesen: Foto betyder "lys" og syntese betyder "at sætte noget sammen". Der skal lys til, for at et træ kan 

sætte de enkle byggesten sammen til fast stof gennem fotosyntese. Processen er helt enkel: Kuldioxid + vand + 

sollys => druesukker + ilt, som tegningen:              

 

Ved hjælp af solens energi kan planten sammenkoble kuldioxid og vand, så det bliver til druesukker og ilt. 

Druesukker - eller glukose som det hedder - kan omdannes til stivelse, som sammen med næringssaltene fra jorden 

bygges om til alle de andre stoffer, som træet består af. Fotosyntesen skrevet som en kemisk formel:  

                                                                            6 CO2 + 6 H2O  =>  C6H12O6 + 6 O2 

Druesukker-molekylerne er små. De bliver transporteret fra bladene ned i træets vækstlag i barken. Her bliver 

druesukker (glucose) omdannet til cellulose, som er den vígtigste del af veddet og til den stivelse, som er træets 

forrådsstof. 

Uden vand er denne proces umulig. 

Vi har brug for vand til mange formål. Som drikkevand, til kunstvanding, til industriens processer og overalt i det 
menneskelige levede liv – til toiletter, madlavning, rengøring etc. Et menneske kan leve omkring en uge uden vand til 
at drikke, når temperaturen er omkring 27 grader.  
 
Vand er med andre ord en fuldstændig afgørende og vital del af klodens processer; afgørende for alt liv. Ingen vand = 
intet liv. 
 
I bund og grund har vi drikkevand nok på kloden. Men som altid misbruger vi hensynsløst vores ressourcer: 
  

 vi forurener og forgifter én stor del af vandressourcerne gennem forurening fra landbrug, industri, 
husholdninger, transport etc.  

 og vi lader en anden stor del af vandet forsvinde ud i havet uden at det først har bidraget optimalt til 
økosystemernes vækst, fordi vores landbrug, byer etc. ikke holder på og udnytter ferskvandet på samme 
optimale måde som fx tidligere tiders vådområder, enge, moser og vilde natur. 

 samtidig med, at vi alle sammen forbruger stadig mere vand pga. øget vækst og produktion og et øget 
forbrug. Det betyder tilsammen at vi mindsker vores vandressourcer drastisk.23 

 

                                                           
22 Citat fra Klodens Grænser s. 82 
23 Jf. ”Frisk drikkevand, biodiversitet og de øvrige planetære grænser” af Niels Aagaard, fra Magasinet Økosamfund i Danmark, en del af 
artiklen ”Klodens Tilstand” af samme forfatter, okt. 2016 
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Vand er en begrænset ressource. Der findes kun det vand, planeten har nu, og der kommer ikke mere. Men lige nu 
bruger vi vand i et omfang og tempo, som betyder at vandforbruget vil stige med 30% frem til 2030.  

Vandmangel påvirker allerede over halvdelen af Jordens befolkning24 - langt flere, end man tidligere regnede med. 
Mere end fire milliarder - over halvdelen af Jordens befolkning - lever i beboede områder, som har vandmangel i 
perioder om året. Størstedelen af de 4 milliarder mennesker bor i områder, hvor der i perioder bliver brugt mindst 
dobbelt så meget vand, som der er tilgængeligt.  

Den planetære grænse for brugen af vand er endnu ikke overskredet. Men vi er ved at nærme os. 
Ifølge Klodens Grænser25 kan vi forbruge op til 10-15% af Jordens totale afstrømning uden at overskride et 
vendepunkt. Af vand i floderne kan vi bruge op til 50%. Vi løber ind i alvorligt vandstress, når vi bruger mere end 40% 
af vandet i flodbækkener. Disse tal definerer vandgrænsen, som vi endnu ikke har overskredet på global skala. 
 
Men lokalt er ferskvandsgrænsen overskredet mange steder. Og stadig hyppigere oplever vi perioder med mangel på 
vand. Sommeren 2022 led således halvdelen af Europa af vandmangel. Kina og Indien havde udbredt vandmangel. 
Afrikas horn med 6 større lande lider af vandmangel efter en fireårig periode med tørke, og 350 millioner er truet af 
hungersnød. Nordøstindien vil inden for 15 år komme til at lide af svær vandmangel året rundt, viser nyere 
satellitmålinger. 

 

 

Det handler ikke blot om mængden af ferskvand, også om adgangen til og kvaliteten af det. På verdensplan har 2,2 
milliarder mennesker ikke adgang til rent drikkevand i deres hjem. Det er primært børn i verdens fattigste 
slumområder og fjerntliggende landdistrikter, som mangler adgang til rent vand. Her er den eneste drikkevandskilde 
ofte en beskidt flod, der også bliver brugt af både dyr og mennesker til at bade i. Hele 144 millioner mennesker i 

                                                           
24 Kilde Nature.com, se https://videnskab.dk/kort-nyt/vandmangel-pavirker-over-halvdelen-af-jordens-befolkning fra 16. feb. 2016 
25 Jf. Klodens Grænser s. 83 

https://videnskab.dk/kort-nyt/vandmangel-pavirker-over-halvdelen-af-jordens-befolkning%20fra%2016
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verden henter deres drikkevand direkte fra floder og søer, som ofte er beskidte og indeholder en masse bakterier. 
Det koster menneskeliv – især børns liv.26 

Men alt for mange mangler stadig adgang til en sikker vandkilde, og mange af de, der har adgang til sikkert vand, må 
vandre langt for at bringe vand med hjem til familien. 206 millioner mennesker i verden må gå i over en halv time om 
dagen for at få vand til drikke og til at lave mad. Det er særligt unge piger og kvinder, der bliver sendt ud for at hente 
vand. Den daglige tur er ofte fysisk hård. Mange af pigerne og kvinderne vandrer i bagende sol og må bære flere kilo 
vand med hjem igen.  
Vand er livsnødvendigt i katastrofesituationer, hvor vandforsyningerne typisk ødelægges. Det forårsager sygdomme 
som fx diarré. Klimaudfordringer i form af oversvømmelser er også med til at forurene brønde og vandforsyninger. 
Håndvask med vand og sæbe er en af de mest effektive måder at forebygge spredningen af sygdomme. Men 3 
milliarder mennesker har stadig ikke adgang til basale faciliteter for håndvask derhjemme. Det er mere end en 
tredjedel af verdens befolkning. I 2022 har 785 millioner mennesker stadig ikke adgang til rent drikkevand.27 

Til sammenligning og proportionering, så har en gennemsnitlig t-shirt brugt 2720 liter vand - før den overhovedet 
bliver taget i brug og vaskes første gang. 1230 liter eller ca. 45% af vandet fra verdens gennemsnitlige t-shirt bliver 
taget fra omkringliggende søer, floder eller pumpet op fra undergrunden. Vandet bliver brugt primært til 
kunstvanding af bomuldsmarker, men også til bearbejdningen af bomulden. Bomulden dyrkes fortrinsvis i Pakistan, 
Central- og Vestafrika, det sydøstlige Kina, Australien, dele af Sydamerika og det sydlige USA. Det er et problem fordi 
der, særligt i nogle af disse regioner, er mangel på vand.28  

Moden skifter 10 gange årligt i et rigt land som Danmark. Mange steder arbejder store tøjfirmaer for at indføre  
’fast fashion’, der betyder at tøjfirmaerne så vidt muligt udskifter tøjet i modebutikkerne hver uge. De nye 
forsyninger af tøj bliver typisk fløjet ind fra fabrikkerne rundt i verden, bl.a. i Spanien. Det gamle tøj – tøjet fra sidste 
uge - smides ud og brændes. 

Det kan måske give et kort indblik i markedsmekanismerne og nogle af absurditeterne i vores globale økonomiske 
system. Fortalerne for nationaløkonomien og kapitalismen, har i 40 år argumenteret for fordelene ved et system af 
samhandel og frit marked på tværs af kloden. I økonomien kaldet for ’loven om komparative fordele’ med 
optimering af alles fordel gennem fælles global samhandel. Sammen med frihandelens fortalere har de kæmpet 
imod enhver form for kollektiv eller statslig regulering af markederne.  Også da det blev stadig tydeligere, at 
”frihandel” gjorde de fattige mere fattige og de rige mere rige. Det skabte ulighed og koncentration af magt i de 
store vestlige globale selskaber. 
 
Vand-tøj-cyklussen kan tjene som eksempel på virkeligheden bag neo-liberalismens  forståelse af klodens økonomi, 
kapitalismen. Klædt af til skindet af den virkelighed, som klimakrisen inden længe måske vil vælte som et korthus:  

I takt med modeskiftene brænder vi vores overforbrug af vandforbrugende tøj i den ene ende af verden, hvilket 
udleder CO2 til et klima i nødtilstand. Mens vi i den anden ende af verden ikke har vand til de mest enkle processer i 
livet. 
 

7. Næringsstoffer 

Afgrøder har brug for vand og sollys for at vokse, men de har også brug for næringsstoffer. Tre af de centrale 
næringsstoffer er kvælstof, kalium og fosfor. Atmosfæren består af 78% kvælstof, men det kan ikke bruges af de 
fleste planter i den form. I stedet anvendes kunstgødning som rummer kvælstof, fosfor og kalium og er kunstigt 
fremstillet gennem en kemisk proces. Kunstgødningens fremstilling blev opfundet i 1800 tallet. I Danmark startede 
brugen af NPK i 1960’erne. 

                                                           
26 Jævnfør Unicef https://www.unicef.dk/alle-boern-skal-overleve-og-trives/adgang-til-rent-
vand/?gclid=CjwKCAjwvsqZBhAlEiwAqAHElX2VNQU9369EVpF6EFef8G6zfGOTtng5E9UrFJPVQtTTh3LFANw1GBoCFnEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds  
27 Oplysningerne her er fra Unicefs side https://www.unicef.dk/10-ting-du-ikke-vidste-om-vand/  og siden nævnt under fodnote 24. 
28 Jævnfør https://www.tekstilrevolutionen.dk/project/usynligt-vand-i-din-t-shirt-2/ 

https://www.unicef.dk/alle-boern-skal-overleve-og-trives/adgang-til-rent-vand/?gclid=CjwKCAjwvsqZBhAlEiwAqAHElX2VNQU9369EVpF6EFef8G6zfGOTtng5E9UrFJPVQtTTh3LFANw1GBoCFnEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.unicef.dk/alle-boern-skal-overleve-og-trives/adgang-til-rent-vand/?gclid=CjwKCAjwvsqZBhAlEiwAqAHElX2VNQU9369EVpF6EFef8G6zfGOTtng5E9UrFJPVQtTTh3LFANw1GBoCFnEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.unicef.dk/10-ting-du-ikke-vidste-om-vand/
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Den grønne revolution er en fællesbetegnelse for udviklingen af mere produktive landbrugssystemer i såkaldte 
”udviklingslande” (Asien, Latinamerika, Indien, Afrika) fra afslutningen af anden verdenskrig og frem til 1970’erne 
med dyrkningsformer som lignede de rige landes industrielle monkultur. Forædlingen af højtydende sorter af navnlig 
majs, hvede og ris kombineret med øget brug af kunstgødning, sprøjtemidler, kunstvanding og delvis mekanisering af 
landbruget førte til, at ulandenes kornproduktion blev tredoblet på fire årtier. Man siger, at den grønne revolution 
har reddet mere end en milliard mennesker fra sult og underernæring. Den grønne revolution var succesfuld i Asien 
– ikke mindst i Indien, som har syvdoblet sin hvedeproduktion siden 1960. 

Problemet ved den grønne revolution er, at miljøbelastningen fra den intensiverede brug af sprøjtemidler og 
kunstgødning er for stor, at energiforbruget til gødning og mekanisering er for højt, og at de fremavlede sorter har 
ført til en ensidig og mindre ernæringsrigtig kost.29  
De flotte resultater på produktionssiden havde en række andre og vigtige bagdele, viste det sig.  
 
Jordens humuslag nedbrydes. Ensidig brug af kunstgødning fører til tab af organiske stoffer i jorden. Det medfører 
reduceret porøsitet og dårligere evne til at holde på vand samt ubalanceret sammensætning af næringsstoffer i 
jorden. Kunstgødning kan også let forrykke balancen i jorden, så der opstår "relativ næringsmangel", og 
kunstgødning forsyner ikke jordbundens organismer med organisk stof.  

Klimabelastningen fra kunstgødning.  Kunstgødning indeholder ammoniak. I dag foregår produktion af ammoniak 

på store anlæg, som sluger store mængder energi og udleder millioner af ton CO2, der er med til at varme kloden op. 

Ammoniak fremstilles under højt tryk ved en kemisk reaktion mellem kvælstof og brint. Metan fra naturgas er en af 

de store kilder til denne brint. Men metan er en potent drivhusgas – på 20 års basis 85 gange stærkere end CO2 -, 

der er med til at varme kloden op.  

Produktion af ammoniak til kunstgødning står for cirka halvanden procent af alle menneskeskabte CO2-emissioner.30 

Kunstgødning repræsenterer således et betydeligt, men skjult forbrug af fossilt brændstof. 

Samtidig trænger den overskydende kvælstof, N, fra kunstgødningen som nævnt ned i jorden, hvor det kobler sig til 

oxygen, O, og danner lattergas, der udledes i atmosfæren. Lattergas er en 265 gange stærkere drivhusgas end CO2. 

 

Eutrofiering og havmiljøpåvirkning. Overskydende kunstgødning fra landbruget siver ned i grundvandet, udledes til 

søer og vandløb og derfra videre til indre farvande og til havet, hvor det skaber eutrofiering. Kvælstoffet i 

kunstgødning skaber algevækst i vandet, og når algerne dør starter en forrådnelsesproces, der opbruger vandets ilt. 

Herved skabes iltsvind, der medfører fiske-, dyre- og plantedød i større områder. Derved opstår et liglagen af 

sedimenter, døde alger, som dækker havbunden i større områder uden liv. Eutrofiering skaber havdød. 

I dag understøtter industrielt fremstillet kunstgødning halvdelen af Jordens befolkning – over 3 milliarder 
mennesker. De påvirkninger, der er beskrevet ovenfor, udgør derfor en voldsom påvirkning af klodens grænser. 
 
Udledningen af kvælstof (nitrogen) og fosfor er en naturlig del af Jordens vigtige næringssystemer og -cyklusser. Men 
brugen er i dag nået langt forbi den planetære grænse for brug af kvælstof og fosfor. Landmænd i de rige lande må 
omlægge brugen, så de minimerer deres brug af kunstgødning og præcisionsgøder. Eller endnu bedre: går helt bort 
fra brugen af kunstgødning ved at omlægge til regenerativt jordbrug og permakultur. 
 
Det vil gøre det muligt for bønderne i udviklingslande at få del i den producerede kunstgødning, dér hvor det endnu 
er nødvendigt at anvende kunstgødning. Det kan kombineres med vekseldrift med planter, der fanger kvælstof og 
fosfor i jorden. Og med systematisk afgræsning og dermed organisk gødning fra køer, geder, får, grise og høns.  
 
Men den nuværende udvikling med eksplosion i brugen af kunstgødning, og dermed eutrofiering, havdød, 
mulderosion og klimakatastrofer kan umulig fortsætte. Der skal skabes cirkulære processer, hvor gødning og affald 

                                                           
29 Fra ”Den første grønne revolution”, Købehavns universitet https://science.ku.dk/oplev-science/gymnasiet/undervisningsmaterialer/online-
artikler/politik-oekonomi-og-ulande/samlemappe/groen-revolution/ 
30 Jævnfør Videnskab.dk - https://videnskab.dk/teknologi-innovation/produktion-af-goedning-er-en-klimasynder-nu-er-29-aarige-suzanne-paa-
vej-med-en 
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fra landbrug og fra byer skal recirkuleres til jorden, så vi beholder kulstoffet i jorden og bevarer muldens 
frugtbarhed. 
 

 

8. Kemiske stoffer – Nyskabelser 

 
Siden starten af 1900-tallet har regeringer og (især) private virksomheder verden over introduceret et hav af stoffer 
og kemiske forbindelse i kampen for at skabe vækst og øget produktion. Der blev skabt kemiske, biologiske og 
nukleare våben fra 1930erne. Stoffer som CFC-gasser blev introduceret for at løse ét problem, men endte med at 
skabe endnu flere. DDT, verdens første syntetiske insektgifte, var et af disse tilsyneladende uskyldige stoffer.  
 
”Hvis verden havde bare et overskueligt antal stoffer at tage sig af, ville det være til at klare. Men der er over 100.000 
stoffer i miljøet. De strækker sig fra atomaffald, pesticider, tungmetaller, til plastik, heriblandt mikroplastic og 
nanopartikler.”31 
 
Nyskabelser rummer ikke blot de fysiske stoffer, men også eksempelvis kunstig intelligens, AI. Det rummer også 
genetisk manipulation, GMO-forskning og -udvikling af arvemasser. 
 
Johan Rockstrøm gav i et interview med Informations Jørgen Steen Nielsen foråret 2022 udtryk for, at han anser 
denne grænse for at være overskredet. Alene af den grund at plastik i dag fylder så meget i vores økosystemer, i 
naturen og i verdenshavene, - som plastic, mikroplastic og nanopartikler - at det ikke giver mening, at betragte 
denne grænse som ikke-overskredet. 
 
I bogen Klodens Grænser skriver de to forfattere dog: ”På grund af de potentielle komplikationer og med så mange 
ubekendte er den planetære grænse for nyskabelser endnu ikke kvantificeret”(s.86). 
 
 

9. Partikelforurening 

 
”Industrielle processer, udstødning fra biler, brande og afbrænding af fossile brændstoffer udsender små partikler ved 
navn aerosoler i atmosfæren. Akkumulation af aerosoler fører til luftforurening (…) Aerosoler påvirker også 
skydannelse, så der kommer flere skyer og mere regn nær byer. De påvirker også vejrmønstre. Nogle aerosoler 
absorberer varme, mens andre skaber et lag af dis, der forhindrer solstråler i at nå Jordens overflade. Aerosoler 
udledt i forbindelse med madlavning og opvarmning med biobrændstof og dieseltransport i Indien gør måske den 
indiske monsun uregelmæssig og fører til mindre regn. Indien har brug for afgrøderne, der brødføder 1,3 milliarder 
mennesker.”32 
 
Den planetære aerosolgrænser handler om, hvornår de regionale vejrsystemer forhindres i at fungere, som de skal. 
Det er endnu for usikkert, at fastlægge en bestemt grænse. Dog er tæt på at kunne fastlægge en grænse i forhold til 
den sydøstasiatiske monsun, der afgør klima, vejr og fødevaresikkerhed for milliarder af mennesker.  
 
 

… ”Vi er i dyb fare” 
 
Forfatterne til bogen om de planetære grænser konkluderer efter deres gennemgang: ”Vi er i dyb fare”33. 
 
Vi har overtrådt fire af de ni planetære grænser: 1) Klima, 2) biodiversitet, 3) land og 4) vores brug af 
næringsstoffer. 
 

                                                           
31 Citat fra Klodens Grænser s. 85 
32 Klodens Grænser s. 86-87 
33 Klodens Grænser s. 87 
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Vi er tæt på at overskride flere andre planetære grænser, nemlig dem for 5) ferskvand, 6) havets forsuring og 7) 
forureningen med kemiske stoffer. Mht. grænsen for 8) partikelforureningen er det endnu for usikkert at fastlægge 
en præcis grænse. Og endelig 9) ozonlaget – der er vi nogenlunde på sikker grund. 
 
Vi er så tæt på at overskride disse grænser, at vi kigger ind i ”et ukendt territorium af ødelæggelse”, hvor vi inden 
længe risikerer at overskride grænser, der får enorme økosystemer til at bryde sammen. Og vi er ikke engang 
begyndt at tage det bare en lille smule seriøst.  
 
Vi taler og taler - og undlader at handle. Opstiller mål, som vi ikke selv tager alvorligt - endsige tror på, at vi kan 
overholde. Vi snyder med målene, så vore regnestykker kun medtager 1/3 af al CO2. Taler grønt og handler sort.  
Venter på teknologiske opfindelser, der skal løse problemerne.  
Vi kalder biobrændsel for grøn brændsel. Kalder fossilgas for grønt. Kalder containerskibstransport for bæredygtig. 
Taler om grøn flyvning, når vi har købt aflad i en plantage, der fælder regnskov, udleder CO2 og alligevel skulle 
plantes. Taler marginale indsatser op til at store, afgørende handlinger. Taler om fugle på taget a la CO2-fangst og 
PtX, som om de vil klare ærterne for os, mens deres formål i virkeligheden er at udskyde enhver handling.   
 
NU - i valgkampen det herrens år 2022 - er klima og biodiversitet samt de øvrige planetære grænser, der er 
behandlet her, ikke engang sat på dagsorden. Valget handler – igen-igen - om at mindske skatterne og skære i den 
offentlige sektor. Det handler om, hvem der er bedst til at holde de fremmede ude af landet og øge fremmedhadet.  
Det handler om hvorvidt en statsministerkandidat fra Konservative kan kaldes for mere troværdig, fordi han endnu 
ikke var blevet taget med fingrene i kagedåsen (før dét så skete). Eller om den nuværende statsminister fra 
Socialdemokratiet skal have flere år som statsminister, fordi hun flasher makrelmadder på sin facebook, synger Kim 
Larsen sange fra åben blokvogn og går til fodboldkampe i Parken og derved signalerer folkelighed. 
 
”Vores klode opererer som et tæt forbundet system. Det minder om menneskekroppen med sine forbundne organer. 
Ens overordnede helbred afhænger ikke kun af, hvordan ens hjerte, lunger, lever, nyrer og nervesystem fungerer, men 
også af, hvordan de spiller sammen og kommunikerer med hinanden. Og af afgørende betydning er det, at Jorden 
ligesom mennesker lader til at leve efter mottoet: ”Èn for alle, og alle for en.” Hvis vi mister et organ, kan hele vores 
system lukke ned, fordi det organ påvirker alle de andre funktioners tilstand. Sådan er det også for Jorden.” 
 
Udfaldet af alle klimavidenskabens mange, stadig dygtigere, stadig mere præcise analyser og al den nye 
supercomputerkapacitet og de stadig mere præcise beregningsmodeller er meget enkelt: 
 
Målet om 1,5 grader er med alle analyserne kun blevet endnu vigtigere at holde sig inden for, men også sværere at 
opnå i praksis. Sådan konkluderer de to klimaforskere deres gennemgang af de planetære grænser (s.88).  
 
Til afslutning blot vækstens kurver 1:1 - 1) vækst i verdens økonomiske aktiviteter – 2) vækst i CO2-udledningerne – 
3) vækst i energi fordelt på typer af energiforbrug 
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Med venlig hilsen, 
 
Niels Aagaard,  
 
formand for Det Fælles Bedste – starten på en borgerbevægelse for omstilling 
 
Læs om Det Fælles Bedste her: https://detfaellesbedste.dk/  
 
Bliv medlem her: https://detfaellesbedste.dk/bliv-medlem/  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://detfaellesbedste.dk/
https://detfaellesbedste.dk/bliv-medlem/
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Tal og citater til at blive klogere på Klimaet 

 
 I 2021 havde verden den største CO2 udledning på noget enkeltår nogensinde. CO2 forbliver i atmosfæren i 

3-400 år. Nye års udledninger lægger sig ovenpå tidligere års, hvorved koncentrationen vokser stadig 
hurtigere.  
 

 Før industrialisering havde verden en CO2 mængde i atmosfæren på 280 ppm (part CO2 enhed per million 
atmosfære enhed). Grænsen for hvad klimaet kan tåle er 350 ppm, som vi nåede 1988. I dag er vi på 420 
ppm. Med de nuværende udledninger når vi 450 ppm. år 2030. 450 ppm er grænsen, hvor vi når 1,5 
graders global opvarmning. 
 

 Vi skal mindske vores globale udledninger med 43% inden 2030 – på 8 år, siger IPCC. Det er næsten 
halvdelen. Det er enormt – vi har aldrig præsteret det før. Corona mindskede udledningerne med 7% 
igennem 4-5 måneder, ikke engang i ét helt år. Derefter steg verdens udledninger igen - til over niveauet 
før corona. 
 

 Hvis alle verdens lande overholder det, de lovede ved COP26 i aug. 2021, vil udledningerne stige med 14% 
til 2030. Men ingen regner med at verdens lande deres løfter – det har de ikke gjort hidtil siden 
Parisaftalen i 2015. 
 

 Allerede i dag er 3,5 milliarder mennesker på kloden ramt af klimaforandringerne, sagde IPCC i aug. 2021.  
 

 Verden er helt tæt på at overskride Tipping Points, hvorefter Jordens store økosystemer begynder at 
kollapse, siger de tre seneste IPCC rapporter.  
 

 Vi overskrider disse vendepunkter eller Tipping Points, når vi har brugt verdens resterende CO2 budget. 
Budgettet er på 320 Mt CO2, og da de nuværende udledninger er på 40 Mt per år, så vil det ske senest 
2030. 
  

 Vi er på vej mod mere end det dobbelte af Parisaftalens mål - på vej mod 3,2 grader i år 2100, hvorved 
store dele af kloden vil blive ubeboelig hed det i IPCC’s seneste rapport fra april 2022.  
 

 

”United in Science 2022”  

– FN og verdens miljøorganisationer om klimaets tilstand  

I 1992 vedtog verdens lande i fællesskab i Rio en konvention, hvori landene aftalte at sikre »en stabilisering af 
koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæren på et niveau, som kan forhindre farlig menneskeskabt 
indvirkning på klimasystemet«. 

»Dette niveau bør realiseres inden for en tidsramme, der er tilstrækkelig til at sikre, at økosystemerne kan tilpasse 
sig naturligt til klimaændringerne, til at fødevareproduktionen ikke trues, og til at den økonomiske udvikling kan 
fortsætte på et bæredygtigt grundlag,« skrev man dengang i 1992. 

Hvad forskerne i dag utvetydigt kan fastslå er, at den farlige menneskeskabte indvirkning på klimasystemet er i 
fuld gang, og at det er for sent at afværge skader på økosystemerne, trusler mod fødevareproduktionen og 
undergravning af den økonomiske udvikling.34 

                                                           

34 Citat fra Information den 14. september 2022, Jørgen Steen Nielsen ” Klimaændringerne på vej mod ukendt territorium af ødelæggelse. 

»Kollektivt selvmord,« siger FN’s generalsekretær”-  https://www.information.dk/udland/2022/09/klimaaendringerne-paa-vej-ukendt-

territorium-oedelaeggelse-kollektivt-selvmord-siger-fns-generalsekretaer  

https://www.information.dk/udland/2022/09/klimaaendringerne-paa-vej-ukendt-territorium-oedelaeggelse-kollektivt-selvmord-siger-fns-generalsekretaer
https://www.information.dk/udland/2022/09/klimaaendringerne-paa-vej-ukendt-territorium-oedelaeggelse-kollektivt-selvmord-siger-fns-generalsekretaer
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Det er budskabet i rapporten United in Science 2022, som er udarbejdet af et stort antal eksperter tilknyttet IPCC, 
FN’s klimapanel, Word Meteorological Organization, WMO, FN’s miljøprogram, UNEP, det britiske Met Office, 
World Carbon Project og en række ledende forskningsinstitutioner og tænketanke. 

»Dette års United in Science-rapport viser, hvordan klimaændringerne bevæger sig ind i et ukendt territorium af 
ødelæggelse. Trods det øger vi hvert år risikoen ved den fossile brændselsafhængighed, uagtet at symptomerne 
hastigt forværres,« siger FN’s generalsekretær, António Guterres, i sit forord til rapporten. 

I et andet toneleje og underbygget med grafer og tabeller er United in Science 2022 fyldt med budskaber om det 
samme. Rapporten fastslår i kølige vendinger de fakta, som vi nødigt vil kendes ved (følgende er citat fra Inf.): 

 ”Atmosfærens koncentration af drivhusgasser bliver ved med at stige, og udledningerne er nu over 
niveauerne, før corona-pandemien bragte en kortvarig opbremsning. I 2020 steg CO₂-koncentrationen 
ligefrem med en hastighed, der overstiger gennemsnittet for det seneste årti. Det samme gælder 
drivhusgasserne metan og lattergas. 
 

 De globale temperaturer er de senere år blevet ved at sætte rekord, og der er nu en fifty-fifty chance – helt 
præcist 48 procent – for, at vi i løbet af de kommende fem år vil opleve mindst ét år, hvor den globale 
temperaturstigning sprænger 1,5-gradersmålet. Gennemsnittet for perioden 2018-22 er en global 
temperaturstigning på 1,17 grader over det førindustrielle niveau. 
 

 Arealet af havisen i Arktis i perioden 2018-22 var lavere end gennemsnittet for 30-års-perioden 1981-2010, 
og i Antarktis nåede isen sin mindste eller næstmindste udbredelse nogensinde registreret. 
 

 Antallet af vejr- og klimarelaterede katastrofer er femdoblet over de seneste 50 år med i snit 202 millioner 
dollar i tab hver eneste dag. Milliarder af mennesker verden over mærker klimaændringernes negative 
konsekvenser – de mest sårbare mærker dem hårdest. 
 

 Kombinationen af meget høje temperaturer og høj fugtighed under hedebølger, som er oplevet i det 
sydlige Asien i år, kan inden for få årtier nå farlige niveauer, hvor ’fysiologiske tipping points’ overskrides, 
og udendørsarbejde ikke længere vil være muligt uden særlige hjælpemidler. 
 

 Landenes løfter om udledningsreduktioner er stadig helt utilstrækkelige til at sikre Parisaftalens mål. 
Ambitionsniveauet for reduktioner i 2030 skal syvdobles, hvis målet om højst 1,5 graders opvarmning skal 
respekteres. 
 

 Det er afgørende vigtigt at forbedre beredskaberne til at dæmpe katastrofale konsekvenser som dem, 
denne sommers ekstreme vejrfænomener og klimahændelser har forårsaget, og som vil blive ved at 
ramme.” 

Verdens fødevaresystem35 

 

 Vi har i dag et globalt fødevaresystem som vil ødelægge kloden, hvis vi fortsætter som vi er i gang nu. Og 
inden dét sker, vil der blive skabt ulidelige tilstande med sult, sygdomme, konflikter, flygtningestrømme 
og krige om mad, muld og vand. 
 

 Vi ser allerede nu virkningerne af klimakrisen overalt. Halvdelen af Europa er ramt af tørke, Kina og 
Californien er ramt. Vi ser voldsomme hedebølger. Vandmangel. 1/3 af Pakistan er oversvømmet og 33 
millioner flygtet fra vandmasserne 
 

                                                           
35 Afsnittet om fødevaresystemet er skrevet ud fra iPES ”From Uniformity to Diversity” International Panel of Experts on Sustainable Food 
System, juni 2016, https://www.ipes-food.org/_img/upload/files/UniformityToDiversity_FULL.pdf - Dokumentarfilmen ”Kiss the Ground” 
(Netflix) https://www.youtube.com/watch?v=uf8dF0agJEk – Filmen ”This is how we feed 10 mio. Mouth” aug. 2022 med Katherine Richardson 
https://vimeo.com/ondemand/10billionmouths - Kjeld Hansen: “Farvel til dansk landbrug” 2019 – samt ”Klodens Grænser”  

https://www.ipes-food.org/_img/upload/files/UniformityToDiversity_FULL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uf8dF0agJEk
https://vimeo.com/ondemand/10billionmouths
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 Rundt i verden smelter ismasserne og havet stiger. 1/5 af Amazon regnskoven er nu - i stedet for at være 
verdens største CO2-dræn - nettoudleder af CO2 pga. skovfældning, bl.a. til soja til de rige landes 
kødproduktion. Mad skaber klimakrise. Og klimakrisen skaber madkrise. 
 

 Inden længe bliver vi 10 milliarder mennesker på kloden. Men hvis vi fortsætter som nu vil vi ikke være i 
stand til at brødføde verdens mennesker og ikke være i stand til at holde Jordens lufttemperatur under 2 
grader. 
 

 Afrikas befolkning forventes fx fordoblet fra 1,3 mia. til 2,5 mia. i 2050. Men Afrika importerer 85% af sine 
fødevarer fra udlandet. Og hvis man ikke kan brødføde kontinentets befolkning i dag, hvordan vil det så se 
ud når den fordobles? 
 

 Filmen ”Kiss the Ground” fortæller, at hvis vi fortsætter som nu, så har vi globalt 60 års høste tilbage. For 
mulden nedbrydes af vores måder at dyrke jorden på – vores industrielle landbrug.  
 

 1/5 af al jord i Afrika er udsat for degradering og mere end halvdelen af al muld trues af erosion. 
  

 Vi har et fødevaresystem, som betyder, at 2 milliarder lider af fedme, mens 800 millioner sulter og 2 
milliarder lider af underernæring. Og produktionen af mad bruger 70% af al vand hvert år. 
 

 I et velfærdsland som Danmark bruger sygehusvæsnet 60-80% af sint budget årligt på livsstilssygdomme 
som langt hen hænger sammen med den mad vi spiser. Kød, fedt, sukker, for meget mad, 
tilsætningstoffer. 
 

 Det globale fødevaresystem er ansvarlig for en tredjedel af alle vores drivhusgasudledninger og for 80% af 
verdens tab af biodiversitet. Trods denne betydning overlader vi det til: 3 firmaer som sidder på 50% af al 
såsæd. 4 firmaer sidder på 90% af al kornhandel. 7 firmaer sidder på 100% gødning.  

 

Danmark 

 

 Danmark har så stort et forbrug, at vi opbruger vores fair andel af Jordens ressourcer allerede i marts 
måned hvert år i år 26. marts. Resten af årets forbrug er med andre ord overforbrug; noget vi ikke kan 
tillade os. 
 

 Hvis alle skulle forbruge ligeså mange ressourcer som Danmark, skulle der 4,6 jordklode til. Men vi har én.  
 

 Målet om 70% reduktion af CO2 i 2030 er i virkeligheden et 23% mål  
 
Regeringens mål om 70% reduktion af CO2 udledningerne i 2030 er blevet for verdens mest ambitiøse 
klimamål. Det er imidlertid ikke særlig ambitiøst, som det vil fremgå af det følgende:  

 
             Danmark ser nemlig i sine beregninger af CO2 udledninger bort fra 2/3 af al CO2 – man medtager ikke 
biomasse, international transport med fly, skibe og lastbiler samt al indlejret CO2 i importerede varer. Det gælder 
også regeringens Klimaplan. I beregningerne ser vi nemlig bort fra: 
  
1) al den CO2 der stammer fra biomasse, som har erstattet hovedparten af al kul i vores fjernvarmeværker gennem 
det sidste tiår. Dansk biomasse består hovedsagelig af træer, der er fældet i udlandet (Nordamerika, Estland og 
Rusland) og herefter er transporteret til Danmark på CO2-udledende containerskibe og derefter afbrændt i vore 
kraftvarmeværker, hvor biomassen udleder træernes CO2.  
 
De fældede skove kan ikke længere optage og lagre CO2 og nye træer absorberer først efter 30-70 år tilsvarende 
mængder CO2, som afbrænding udleder. Ofte genplanter man ikke, hvorved hele argumentet om at biomasse fra 
fældede skove er 'vedvarende energi' falder fra hinanden. Se mere i fx Folkeavisen s. 14-17 
https://detfaellesbedste.dk/.../08/Folkeavisen-2021-web.pdf  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdetfaellesbedste.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F08%2FFolkeavisen-2021-web.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1k3ZywcncvZSpHDFxgLla8x2nzAlqj5QY2TnrysUbw-6KnKDYoCbCRdY0&h=AT1f4kYxb6ZzcvVrYr1nHrpifWzFTeG2CxnFCA7OYEVnbTSm_y0tX81Kp7B4UvSjrp3Q9XngWfDYwIL9Le_j_juvPJyVlQq5yfidoNcwLohHuEtsz8YIxNhQ3g8oDMxpGg&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT0T3oXG_TgfqCcdQW-P0o3AD9kRceFuW0KqyB708DV2hGKieJfRZq1QHbFMZ4PZnNitKzc6V4JIPszYJIXLCx2kKck0UIb6b2rXVxL1OibPiPmmQSS1s4uza1KYVwG1hZdhBWJB5M0_RofCP9YyAOf52F-S6xvjBtkHpo5ZIg9ODcYDYre0ayfluMrdTaxpyl9RyYylRbKwqKyqlslv
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Danmark er det land i verden som har det højeste forbrug af biomasse per indbygger. Det er med andre ord 
betydelige udledninger, man ser bort fra. 
 
2) CO2 der stammer fra international flyvning, international lastbiltransport og skibstransport 
  
3) CO2 der er indlejret i vores netto-import af varer fra udlandet (eksporten minus importen). Stadig flere af vores 
varer kommer gennem import fra fjerne destinationer. Det betyder at vi ser bort fra disse ekstra udledninger fra 
den international transport, der førere varerne her til landet og den ekstra CO2, der er indlejret i vores varer. 
 
4) man ser også bort fra den CO2 som ikke længere optages, når havmiljøer dør og fx ålegræs m.v. ikke længere 
opsuger og lagrer CO2. Ligesom man ser bort fra den CO2 der udsendes til atmosfæren, fordi havmiljøerne 
begynder at udsende CO2, når planter i større områder af havet uddør fx i forbindelse med eutrofiering.  
 
Nedenfor en figur baseret på tal fra Danmarks Statistik tilføjet tal for netto-importen, udarbejdet af Jan Vejnaa 
Hansen og bragt i Videnskab.dk  
 
 

 
70% målet betyder med andre ord:  
                         70% af 1/3 af vore CO2 udledninger. Det svarer til i alt 23% af udledningerne.  
 
Men FN og IPCC siger at vi skal reducere med 50% inden 2030 globalt. Det er 50% af ALLE udledninger. 
 
Vores mål om 70% reduktion - som altså reelt er et 23% mål - er med andre ord mindre end halvdelen af de 50% 
hele kloden skal reducere til. Vel ikke ligefrem en grøn førertrøje værdig. 
 
Af FN’s  50% har de rige lande moralsk forpligtiget sig til at tage den største del heraf, med den enkle begrundelse, 
at det er de rige lande, der har udledt langt det meste CO2.  
 
Men som de fleste vil vide, så har Klimarådet gentagne sagt, at Danmark med regeringens politik ikke engang når 
de 70% i 2030. Så ikke engang disse reelt 23% er vi altså ved at reducere med. 
 



25 
 

 

 Vi danskere udleder i gennemsnit 17 tons CO2 årligt. Globalt udledes der 8 mio. tons CO2 per indbygger. 
De 8 tons skal halveres til 4 tons inden 2030, og vi skal ned på netto nul tons CO2 udledningen inden 2050, 
for rige lande inden 2040.  
 

------------------------------ 
 

Viden fra de tre seneste IPCC rapporter  

 

Del 1 fra august 2021, Del 2 fra februar 2022 og Del 3 fra april 2022 
 

Del 1 – Vigtigste budskaber. Fra Miljøstyrelsens hjemmeside, kilde DMI 
https://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2021/august/ny-rapport-fra-fns-klimapanel/  
 

Efter 3 års omfattende arbejde har FN’s klimapanel (IPCC) udgivet en statusrapport om klimaets tilstand.  
Del I af IPCC's sjette hovedrapport er udarbejdet af 234 forfattere, som har været med til at sikre kvaliteten af 
statusrapportens videnskabelige indhold. Som Danmarks kontaktpunkt har DMI været tæt involveret i 
arbejdet. Udover den 3000 sider lange baggrundsrapport er der udarbejdet et Summary for Policymakers på ca. 30 
sider. Rapportens vigtigste budskaber er fremhævet nedenfor:  
 

 Det er utvetydigt, at menneskelig påvirkning har forårsaget opvarmning i atmosfæren, oceanerne og 
landjorden. Der er sket udbredte og hastige forandringer i atmosfæren, verdenshavene, kryosfæren og 
biosfæren. 

 Hvert af de sidste fire årtier har været tiltagende varmere end noget foregående årti siden 1850. Den 
globale overfladetemperatur var 1,09 °C højere i 2011-2020 end i 1850-1900. 

 I 2019 var atmosfærens indhold af CO2, metan og lattergas højere end nogensinde de sidste 800.000 år, 
og den nuværende CO2-koncentration har ikke været oplevet i mindst 2 millioner år. 

 Den globale overfladetemperatur vil fortsætte med at stige indtil i hvert fald midten af århundredet i alle 
udledningsscenarierne. Den globale opvarmning vil overstige 1,5 °C og 2 °C i løbet af det 21. århundrede, 
medmindre der sker store reduktioner i CO2- og andre drivhusgasudledninger i de kommende årtier. 

 Ved enhver forøgelse af den globale opvarmning vil ændringerne i ekstremer blive fortsat større. Der vil 
være en øget forekomst af hidtil usete ekstreme vejrhændelser i takt med den globale opvarmning, selv 
hvis den begrænses til 1,5 °C. De forventede ændringer i hyppighed er større for mere ekstreme 
vejrhændelser. 

 Mange af de forandringer, der forårsages af drivhusgasudledninger frem til i dag og i fremtiden, er 
irreversible i århundreder, op til årtusinder. Det gælder særligt forandringer i havene, iskapperne og det 
globale havniveau. 

 Hyppigheden af ekstreme vandstandshændelser vil stige i det 21. århundrede, så en stormflod, der i dag 
statistisk forekommer hvert 100. år, vil kunne forventes hvert år i slutningen af dette århundrede ved over 
halvdelen af de steder, hvor der observeres vandstand.  

 Der er konsekvenser af global opvarmning, der har lav sandsynlighed for at ske, men som ikke kan 
udelades i en risikovurdering. Der bør eksempelvis tages højde for kollaps af iskapperne ved polerne, 
pludselige ændringer i havcirkulationen, visse sammenfaldne vejrekstremer og en langt større opvarmning 
end forventet. 

 Hvis den menneskeskabte globale opvarmning skal begrænses til et bestemt niveau, kræver det at de 
akkumulerede CO2-udledninger begrænses, at der opnås en CO2-nettoudledning på nul samtidigt med 
markante reduktioner i udledningen af andre drivhusgasser. 
Kilde: DMI 

https://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2021/august/ny-rapport-fra-fns-klimapanel/
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Delrapport 1 handler om klimaets tilstand. Rapport 2 om konsekvenser for menneskeheden. Delrapport 3 om 
hvad vi kan gøre. 

The Working Group I report is the first instalment of the IPCC’s Sixth Assessment Report (AR6), which will be 
completed in 2022. 

Delrapport del 1 udkom aug. 2021 og findes her: https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/  
Summary for Policy Makers https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf  

 

----------------------------- 
 

IPCC's sjette hovedrapport del 2, feb. 2022  

– Working Group II, anden del af IPCC’s Sixth Assesment Report (AR6) 

 

Del 2 - Vigtigste budskaber. Fra Miljøstyrelsens hjemmeside. Kilde DMI 

https://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2022/februar/ipccs-sjette-hovedrapport/  
 

Klimaforandringer rammer verden skævt, lyder budskabet i seneste rapport fra FN’s Klimapanel, der har fokus på 
konsekvenser af klimaforandringer og muligheder for tilpasning. Flere mennesker fordrives, dødeligheden stiger, 
sundheden falder og økosystemer trues. I takt med at temperaturen stiger, øges risikoen for uoprettelige skader 
og behovet for klimatilpasning.  
 

Fire års intenst arbejde med at gennemgå al relevant videnskabelig litteratur har resulteret i en ny omfattende 
rapport fra FN's Klimapanel (IPCC) med fokus på konsekvenser af klimaforandringer og muligheder for tilpasning. 

Den 6.000 sider lange rapport vil være en videnskabelig hjørnesten i de næste mange år og vil være grundlag for 
beslutningstagere på både lokalt, nationalt og globalt plan.  

Rapportens vigtigste hovedbudskaber 

 Den samlede videnskabelige evidens er utvetydig: Klimaforandringer er en trussel mod menneskers 
helbred og klodens tilstand. Enhver yderligere forsinkelse af fælles global handling for tilpasning og 
reduktionsudledninger vil forpasse muligheden for at udnytte et lille og hurtigt-lukkende vindue, der kan 
sikre en beboelig og bæredygtig fremtid for alle. 

 Menneskeskabte klimaforandringer, herunder hyppigere og mere intense ekstreme hændelser, har 
forårsaget udbredte negative konsekvenser og påført natur og mennesker tab og skader. Det er 
observeret, at de mest sårbare befolkninger og systemer påvirkes disproportionalt på tværs af sektorer og 
regioner. Stigningen i ekstreme vejr- og klimahændelser har ført til irreversible effekter, da naturlige og 
menneskelige systemer presses over grænsen for mulig tilpasning. 

 Menneskers og økosystemers sårbarhed over for klimaforandringer varierer væsentligt mellem og inden 
for regioner. Omtrent 3,3 til 3,6 mia. mennesker lever under forhold, som er særdeles sårbare over for 
klimaforandringer. En stor andel af arter er sårbare over for klimaforandringer. 

 En global opvarmning, som nærmer sig 1,5°C i den nære fremtid, vil forårsage uundgåelige stigninger i 
adskillige klimarelaterede farer og betyde adskillige risici for økosystemer og mennesker. Indsatser i den 
nærmeste fremtid, der begrænser den globale opvarmning til nær 1,5 °C, vil sammenlignet med højere 
opvarmning reducere forventede klimarelaterede tab og skader i menneskelige systemer og økosystemer 
betydeligt, men kan ikke forhindre dem alle. 

 Tab af biodiversitet, forringelse, skader og transformationer af økosystemer er allerede nøglerisici i alle 
regioner på grund af global opvarmning og vil fortsætte med at eskalere med enhver forøgelse af den 
globale opvarmning. 

https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf
https://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2022/februar/ipccs-sjette-hovedrapport/
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 Hvis den globale opvarmning midlertidigt overskrider 1,5 °C i de kommende årtier (såkaldt overshoot), vil 
mange menneskelige og naturlige systemer udsættes for yderligere alvorlige risici sammenlignet med et 
scenarie, hvor den globale opvarmning forbliver under 1,5 °C. 

 Havniveaustigninger udgør en markant og alvorlig udfordring for tilpasning, da det indebærer håndtering 
af forandringer, der sætter langsomt ind, samt en øget hyppighed og størrelse af ekstreme 
vandstandshændelser, som kommer til at eskalere i de kommende årtier. 

 Der findes gennemførlige og effektive muligheder for klimatilpasning, som kan reducere risici for 
mennesker og natur. Mulighederne for implementering af tilpasningstiltag i den nære fremtid varierer på 
tværs af sektorer og regioner. Effektiviteten af tilpasning i forhold til at reducere klimarelaterede risici er 
dokumenteret i specifikke sammenhænge, sektorer og regioner, og vil falde i takt med stigende 
opvarmning. 

 Viden fra IPCC føder ind i Danmarks Klimaatlas 

De indsamlede data, der ligger under IPCC’s rapporter indgår i værktøjskassen, som myndighederne bruger for at 
tilpasse infrastrukturen til klimaforandringer. I Danmark havner data i DMI’s Klimaatlas, der er et centralt værktøj, 
som kommuner og andre aktører bruger for at klimatilpasse Danmark til fremtidens mere ekstreme vejr.  

Læs mere om Klimaatlas her. 

 Fakta I Kort om IPCC’s sjette hovedrapport del 2 

 270 forfattere fra 67 lande har i fire år arbejdet på den 6.000 sider lange baggrundsrapport. Rapporten 
har været i høringsrunder ad tre omgange, og det har affødt over 60.000 kommentarer, som forfatterne 
har reageret på i den grundige proces med at sikre rapportens videnskabelige kvalitet. 

 Den sidste etape af rapportens udarbejdelse var at godkende sammendraget for beslutningstagere - også 
kendt som ”SPM” (Summary for Policy Makers). Godkendelsen er foregået på et virtuelt IPCC-møde de 
sidste to uger, og her har DMI udgjort Danmarks delegation. 

 Mange tusinde sider er kogt ned til et sammendrag på 30 sider, og ved mødet blev det besluttet præcis 
hvilke af de mange vigtige budskaber, der fremhæves i sammendraget. Den præcise ordlyd blev godkendt 
af regeringsrepræsentanter fra hele verden, og forfatterne var med hele vejen for at sikre at teksten er i 
overensstemmelse med videnskaben. 

 Kilde: DMI.dk  

Summary for policy makers 
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf  
 
 

-------------------------------------- 

IPCC’s sjette hovedrapport del 3, april 2022 
– Working Group III, tredje del af IPCC’s Sixth Assesment Report (AR6) 
 

Vi skal handle nu - resultatet af seks års arbejde med at gennemgå 

videnskabelige artikler  

IPCC er udkommet sjette hovedrapport del 3 (eller IPCC ARWGIII). Delrapporten har fokus på at begrænse 
indholdet af drivhusgasser i atmosfæren. Rapporten fastslår, at vi skal handle øjeblikkeligt og at alle sektorer skal 
omstille sig – herunder energisektoren. Denne rapport kommer med bidrag til, hvordan vi kan modvirke og 
begrænse klimaforandringer. 

https://www.dmi.dk/klimaatlas/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
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Rapportens vigtigste hovedbudskaber: 

 Den samlede menneskeskabte udledning af drivhusgasser er blevet ved med at stige gennem perioden 
2010-2019. Den gennemsnitlige årlige drivhusgasudledning i perioden 2010-2019 var højere end i noget 
tidligere årti, men stigningen mellem 2010 og 2019 var lavere end stigningen mellem 2000 og 2009. 

 De globale drivhusgasudledninger i 2030 der tilsvarer implementeringen af de Nationale Handleplaner 
(NDC’er) indmeldt inden COP26, gør det sandsynligt, at opvarmningen vil overstige 1,5 grader i løbet af 
det 21. århundrede. Hvis det derefter fortsat skal være sandsynligt at begrænse opvarmningen til under 2 
grader, kræver det hurtig handling efter 2030. 

 Globale drivhusgasudledninger forventes at toppe mellem 2020 og senest i 2025 i globale 
udledningsscenarier, der begrænser opvarmningen til 1,5 grader eller 2 grader. Uden styrkede politikker, 
der rækker længere end dem, der var implementeret i slutningen af 2020, forventes 
drivhusgasudledningerne at stige efter 2025, hvilket vil lede til en gennemsnitlig global opvarmning på 3,2 
grader i 2100. 

 Globale netto-nuludledninger af CO2 opnås i de tidlige 2050’ere i udledningsscenarier, som begrænser 
opvarmningen til 1,5 grader, og omkring de tidlige 2070’ere i dem der begrænser opvarmningen til 2 
grader. Udrulning af teknologier til CO2-fangst (CDR, Carbon Dioxide Removal) er uundgåelig hvis netto-
nuludledning af CO2, eller af drivhusgasser samlet set, skal opnås, fordi svært-omlæggelige 
tilbageværende emissioner skal modbalanceres. 

 Omfattende reduktioner af drivhusgasudledninger inden 2030 og 2040, særligt af metan-udledninger, 
sænker opvarmningsniveauets toppunkt, reducerer sandsynligheden for overshoot og fører til mindre 
afhængighed af en netto-negativ CO2-udledning, der vender opvarmningen i den anden halvdel af 
århundredet. Hvis en netto-nul CO2-udledning opnås og bevares, resulterer det i et gradvist fald i 
opvarmningen. 

 Reduktion af drivhusgasudledningen på tværs af hele energisektoren kræver gennemgribende omstilling, 
herunder en substantiel reduktion i generel brug af fossile brændsler, udnyttelse af 
lavemissionsenergikilder, et skift til alternative energilagringsmetoder, energieffektivisering og -
besparelse. Fortsat anlæg af fossile brændsler uden CCS vil ’fastlåse’ udledninger af drivhusgasser. 

 Den globale økonomiske fordel ved at begrænse opvarmningen til 2°C, er vurderet til at overstige prisen 
for handling. 

 Fremskyndet og retfærdig klimahandling, både som modvirkning og tilpasning til klimaforandringernes 
konsekvenser, er kritisk for at sikre bæredygtig udvikling. 

 Internationalt samarbejde spiller en afgørende rolle for at nå ambitiøse målsætninger for modvirkning af 
klimaforandringer. UNFCCC, Kyotoprotokollen og Parisaftalen understøtter styrkede nationale ambitioner 
og motiverer udvikling og implementering af klimapolitikker, selvom der stadig er mangler.  

Kilde: DMI.dk 

Læs de detaljerede hovedbudskaber DMI’s temaside her. 
 
Summary for policy makers 
https://www.klimatilpasning.dk/media/1909352/ipcc_ar6_wgiii_summaryforpolicymakers.pdf  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.dmi.dk/klima/temaforside-fns-klimapanel/sjette-hovedrapport-del-3/
https://www.klimatilpasning.dk/media/1909352/ipcc_ar6_wgiii_summaryforpolicymakers.pdf
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Om forfatterne til Klodens Grænser, citeret fra indledningen 
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Hjortshøj den 27. Sept. 2022.  
Med venlig hilsen, 
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