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Indledning 
 
Velkommen til World Wide Views om global opvarmning 

Vi har opfordret dig til at tage del i World Wide Views, fordi de politiske ledere har brug for at 
kende dit syn på, hvad der bør gøres ved den globale opvarmning. Vi ser frem til at høre din 
mening og til at delagtiggøre beslutningstagerne og offentligheden i dine synspunkter. 
 
Global opvarmning påvirker næsten alle mennesker verden over. Vi oplever allerede klimaforan-
dringer på alle kontinenter og ændrede vejrforhold, der meget vel kan være et resultat af den 
globale opvarmning. Vores børn og børnebørn kommer muligvis til at opleve mere dramatiske 
konsekvenser af den globale opvarmning. Det er politikerne, der bestemmer klodens fremtid, men 
det er dig som borger, der skal leve med konsekvenserne af de beslutninger, politikerne træffer. 
 
Derfor er din mening vigtig. 
 
Ved World Wide Views-mødet vil du dele dine synspunkter med dine medborgere. Dette hæfte 
indeholder grundlæggende viden om klimaforandringer og politiske spørgsmål samt forskellige 
synspunkter vedrørende klimaforandringer og hvad, der kan gøres. Hæftet er det fælles udgangs-
punkt for diskussionerne på World Wide Views-mødet. 
 
Informationshæftet fokuserer på de spørgsmål, der skal forhandles på plads ved FN’s Klimakon-
ference i København i 2009. 
 
Videnskaben informerer os. Den fortæller os ikke, hvad vi skal gøre. Det vælger vi selv. Giv din 
mening til kende. 
 
 
Sådan læses hæftet  

Vi har forsøgt at bruge almindelige ord. Men hæftet handler om komplicerede emner. Hvis du 
synes hæftet er for langt, kan du skimme siderne og læse resumeerne med fed under hver over-
skrift. 
 
Hæftet er i fire dele. Første del er en generel introduktion til klimaforandringer og de konsekven-
ser, de skaber. Den fortæller om påvirkninger, årsager og risici nu og i fremtiden. Hvad er klima-
forandringer? Er de skabt af mennesker? Hvad er drivhuseffekten? Hvad ved vi om, hvordan 
klimaforandringer påvirker livet i forskellige dele af verden? Er der en risiko for, at vi mennesker 
mister kontrollen over den globale opvarmning? 
 
Anden del handler om internationale klimaforhandlinger og om, hvad der er på dagsordenen ved 
FN’s Klimakonference i København. Hvad er forskellige lande forpligtet til? Hvilke forslag til 
langsigtede visioner og mål er der kommet? Hvor meget haster det med at bekæmpe klimaforan-
dringerne? Hvor meget haster det med at få en ny klimaaftale i hus? 
 
Tredje del handler om, hvad man kan gøre ved udledningen af drivhusgasser. Hvor meget og hvor 
hurtigt bør udledning af drivhusgasser begrænses og reduceres? Hvad er de forskellige lande para-
te til at gøre? Hvilke målsætninger er der blevet foreslået? Hvordan bør indsatsen deles mellem 
industrialiserede lande og udviklingslande? Hvilke muligheder har vi for at begrænse den globale 
opvarmning? Hvad kommer det til at koste, og hvad får vi ud af det? 
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Fjerde del handler om de økonomiske forhold i forbindelse med tilpasning til klimaforandringer 
og forebyggelse af udledning af drivhusgasser. Bør prisen på fossilt brændsel sættes i vejret? 
Hvilke behov er der for tilpasning til klimaforandringer og overførsel af rene teknologier? Hvor-
dan bør tilpasningen og teknologioverførslen finansieres? 
 
 
Hvad videnskaben ved 

Videnskabsfolk verden over har arbejdet i mange år for at udforske alle aspekter af klimaforan-
dringerne og regne ud, hvor mange af de observerede forandringer, der skyldes menneskets aktivi-
teter. 
 
Videnskabsfolk arbejder også hårdt for at klarlægge, hvad vi rent faktisk ved og hvad vi ikke ved, 
så vi alle kan træffe oplyste beslutninger om, hvad der skal gøres. 
 
FN’s Klimapanel, IPCC (det mellemstatslige panel om klimaændringer), er den autoritative kilde 
til den type viden. Det blev besluttet at danne klimapanelet på FN’s generalforsamling i 1989, så 
det kunne komme med videnskabelige råd til beslutningstagerne. IPCC undersøger og vurderer 
regelmæssigt videnskabelige bidrag fra flere tusinde videnskabsfolk. Hovedkonklusionerne bliver 
godkendt af videnskabsfolk samt af regeringsrepræsentanter. Alle lande, der er medlemmer af 
FN’s særorganisationer for meteorologi (WMO) og miljø (UNEP), kan blive medlemmer af IPCC. 
 
Ifølge IPCC er den globale opvarmning ubestridelig. Det er meget sandsynligt (mere end 90 pro-
cent sikkert), at det meste af den opvarmning, der er observeret siden 1950, skyldes menneske-
skabte drivhusgasser. Fremtidige klimaforandringer kan kun beskrives med en vis usikkerheds-
margen. 
 
Hvis de 192 parter, der deltager i FN’s klimaforhandlinger, vælger at den globale opvarmning skal 
begrænses til under 2 grader Celsius, som et flertal af lande siger, at de gør, fortæller FN’s klima-
panel os, at tendensen med øget udledning af drivhusgasser skal vendes inden for nogle få år. 
 
Dette materiale bygger på den seneste vurderingsrapport fra FN’s klimapanel, som blev udgivet i 
2007. Formuleringerne og forenklingerne er dog alene vores eget ansvar. 
 
 
Sådan blev dette hæfte til 

Dette informationshæfte er skrevet af videnskabsjournalisten Ebbe Sønderriis i tæt samarbejde 
med Teknologirådet, der er koordinator for World Wide Views. Der blev nedsat en videnskabelig 
rådgivningskomité, som skulle vurdere, om informationerne i hæftet giver den nødvendige bag-  
grundsviden til, at læserne kan danne sige en mening om spørgsmålene, samt sikre, at der ikke var 
misforståelser, og at informationerne fik den relevante plads. 
 
For at prøve af, om informationerne var relevante, objektive og lette at forstå for almindelige 
mennesker, blev der gennemført fire fokusgruppeinterviews i henholdsvis Japan, Canada, 
Danmark og Bolivia. Alle World Wide Views-partnere har været involveret i at kommentere 
udkast til informationshæftet. 
 
 
København, juni 2009 
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1. Klimaforandringerne og deres følger 

 
Hvad er global opvarmning? 

Global opvarmning betyder at middeltemperaturen ved Jordens overflade stiger verden over. Som en 

følge heraf smelter mere og mere is og vandstanden i havene stiger. 
 
De varmeste år, der er registreret siden 1850, er 1998, 2005, 2003, 2002, 2004, 2006, 2007, 1997 
og 2008. 
 
På grund af opvarmningen svinder udbredelsen af havis ind, særligt omkring Nordpolen. En af de 
store isbræmmer, der dækker havet tæt på Antarktis er gået i opløsning. Gletsjere i de fleste dele af 
verden trækker sig tilbage. 
 
Når vandet i havene bliver varmere, udvider det sig. Derfor stiger vandstanden. Vandstandsstig-
ningen vil fortsætte i mange århundreder, i takt med at varmen fordeler sig til de dybere liggende 
og koldere dele af havet. Smeltevand bidrager yderligere til vandstandsstigningen, i takt med at 
der smelter mere is af gletsjere og indlandsis. 
 
 

Hvad er klimaforandringer? 

Klimaet er vejrets mønster set over en længere periode. På grund af den globale opvarmning ændrer 

mønsteret sig. Forandringerne påvirker både mennesker og naturen på mange måder. Nogle af 

forandringerne sker langsomt, andre er mere dramatiske: Der finder flere ekstreme vejrbegivenheder 

sted. Det er sandsynligt, at de fremover vil optræde hyppigere. 

 
Alle dele af klimaet er forbundet indbyrdes: Temperaturer om dagen og om natten, om sommeren 
og om vinteren, regn og sne, fugtighed, fordampning, udtørring, skyer, vinde, havstrømme, isdan-
nelse og smeltevand fra is... Den globale opvarmning forandrer betingelserne for liv. Nogle har 
fordele af stigende temperaturer. Andre har problemer med at tilpasse sig. 
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Klimaet på jorden er et energisystem, der drives af solen. Den globale opvarmning betyder, at der 
kommer mere energi i systemet. Derfor bliver vejrebegivenhederne voldsommere. Ekstreme vejr-
begivenheder optræder hyppigere. Det kan for eksempel være: 

• Hedebølger med højere temperaturer optræder hyppigere. 

• Tørke ses oftere og bliver mere udbredt eller langvarig. 

• Kraftige regnskyl og snefald bliver endnu kraftigere eller hyppigere. 

• Tropiske uvejr bliver heftigere. 
 
Det er ikke muligt at pege på en enkelt ekstrem vejrbegivenhed og sige: ‘Det skete på grund af den 
globale opvarmning. Hvis det ikke var for den globale opvarmning, ville det ikke have fundet sted.’ 
 
Det er heller ikke muligt at forudse fremtidige ekstreme vejrbegivenheder (hvor omfattende, hvor-
når og hvor). Men der er et klart mønster, siger klimavidenskaben: Mange ekstreme vejrbegiven-
heder er mere almindelige, end de har været tidligere. Det forventes, at der vil være flere af dem 
frem over, og at de vil optræde hyppigere. 
 
 

Negative påvirkninger som følge af klimaforandringer 

Millioner af mennesker er i fare på grund af stigende vandstand i havene og ekstreme vejrbegiven-

heder. Fødevare- og vandforsyning er på spil. Nogle mennesker oplever sundhedsmæssige pro-

blemer. Nogle mennesker mister deres hjem og ejendom. Nogle planter og dyr er ikke i stand til at 

tilpasse sig forandringerne. Økosystemer ændrer sig. 
 
Klimaforandringernes mulige virkninger afhænger af, hvor man bor. De afhænger også af , hvor 
godt mennesker og lande er i stand til at magte forandringerne. Fattige mennesker i fattige lande er 
de mest sårbare. De har ikke råd til at købe nye ting, der kan opveje deres tab. De er som regel af-
hængige af traditionel levevis, lokale afgrøder og naturens gaver, for at skaffe sig føde og tag over 
hovedet. 
 
Oversvømmelser og uvejr 
Mange mennesker bor i lavtliggende kystområder, floddeltaer, på øer og i kystbyer. Deres livs-
betingelser og tilværelse vil blive påvirket af den stigende vandstand i havene kombineret med 
uvejr og kraftig nedbør, hvis klimaforandringerne fortsætter. 
 
I de senere år er oversvømmelser forekommet hyppigere i mange regioner. 
 
Voldsomme uvejr er blevet mere kraftige i Caribien og USA. Kraftige tropiske storme i andre dele 
af verden, såsom Syd- og Østasien, vil sandsynligvis optræde hyppigere i takt med at den globale 
opvarmning fortsætter. 
 
Nogle lavtliggende østater er i fare for at blive udslettet på grund af stigende vandstand i havet 
sammen med det kraftige vejr. 
 
Tørke og vandmangel 
Mange tørre områder forventes at blive endnu mere tørre. Der bliver knaphed på vand i mange 
regioner, såsom det nordlige Afrika, Sydeuropa og dele af Mellemøsten, den vestlige del af USA, 
det sydlige Afrika og det nordøstlige Brasilien.  
 
Når regnen så kommer, er det ofte i form af korte og kraftige byger. 
 
Når isen smelter forårsager det også vandmangel: Himalaya kaldes ’Asiens vandtårn’. Mange 
store floder, blandt andre Indus, Ganges, Mekong, Yangtze og Den Gule Flod, har deres kilder i 
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Himalaya-bjergene og det tibetanske plateau. 1,3 milliarder mennesker er afhængige af disse 
floder til vanding af deres marker og forsyning med ferskvand. 
 
Men nu smelter gletsjerne i bjergene og i takt med at de forsvinder, kommer vandet mere pludse-
ligt om foråret og skaber problemer med oversvømmelse. Nogle gange kommer vandet i Nepal og 
Tibet ligefrem som voldsomme springfloder, når gletsjersøer, der har været lukket inde bag volde 
af grus og is, bryder igennem barrieren.  
 

 
Om sommeren løber millioner af mennesker til gengæld tør for vand, fordi den sædvanlige, stabile 
strøm af smeltevand udebliver. 
 
Det samme mønster ses i Andesbjergene, hvor mange mennesker er afhængige af smeltevandet. 
Gletsjerne trækker sig tilbage med stor hastighed. Vandforsyningen til Lima, hovedstaden i Peru, 
der har 8 millioner indbyggere, er i fare inden for de næste 20 år. 
 
Fødevaremangel 
I tropiske lande og regioner med tørre årstider vil høstudbyttet fra nogle af de største traditionelle 
afgrøder falde, når  temperaturen stiger 1-2 grader Celsius. Klimaforandringerne påvirker også 
fiskebestanden i forskellige farvande og husdyrenes græsningsforhold. 
 
Risikoen for fødevaremangel rammer først små jordbrug, subsistenslandbrug, kvægnomader og 
kystfiskere. De har ringe muligheder for at ændre på tingene og er meget sårbare over for ekstreme 
forhold. 
 
Mange lande i Afrika syd for Sahara bliver ramt, fordi klimaforandringerne forstærker deres pro-
blemer med fattigdom og fejlernæring. 
 
Sundhedsproblemer 
Verdenssundhedsorganisationen, WHO, skønner, at klimaforandringer er skyld i 150.000 dødsfald 
om året, heraf halvdelen i Asien/Stillehavsregionen. Folk bliver syge eller kommer til skade på 
grund af hedebølger, ildebrande, tørke, oversvømmelser og uvejr. Myg dukker op på nye steder og 
fører malaria og dengue-feber med sig. Mangel på ferskvand øger risikoen for vandbårne sygdom-

K l i m a v i d e n s k a b  o g  u s i k k e r h e d   

Videnskaben har påvist menneskets indflydelse på klimaet på hvert enkelt kontinent. Men når det gælder mindre enheder, for eksempel 

konkrete lande i kortere perioder, kan videnskaben kun sige os noget om mønstre og tendenser. 
 

Nogle af de faktorer, der styrer klimaforandringerne ved vi stadig meget lidt om. Derfor kan fremtidige klimaforandringer kun beskrives 

med en vis usikkerhedsmargin. Et bedste bud er, at en fordobling af koncentrationen af drivhusgasser vil medføre en forøgelse af 

gennemsnitstemperaturen med 3 grader Celsius – men usikkerhedsmargenen er 2-4,5 grader. Det er ikke muligt at sige nøjagtigt, hvad  

der kommer til at ske, og hvor det kommer til at ske, hvis den globale opvarmning når et vist niveau. Men videnskaben kan fortælle os  

om de sandsynlige følger af en sådan opvarmning og om de valgmuligheder, vi har. 
 

Den seneste vurdering fra FN’s Klimapanel, IPCC, fortæller, at vi kan forvente større og uoprettelige forandringer med betydelige følger,  

hvis vi fortsætter med at udlede drivhusgasser. Rapporten fortæller også, at der er langt større grund til bekymring nu, end man antog 

tidligere. Mængden af vidnesbyrd om følgevirkninger og risici er steget. 
 

Siden rapporten udkom, er mange klimavidenskabsfolk blevet klare over, at klimaforandringerne faktisk er endnu mere alvorlige. Der er  

stort set ingen, der har offentliggjort resultater, der viser det modsatte. 
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me. I takt med at temperaturerne stiger, øges belastningen af fejlernæring, diarre, hjertelungesyg-
domme og smitsomme sygdomme. 
 
De negative følger for folkesundheden er størst i lavindkomstlande. Fattige i byerne, ældre men-
nesker og børn, subsistenslandbrugere og befolkningsgrupper bosat ved kysterne vil være udsat for 
den største risiko. Men det har dog vist sig, at også højindkomstlande er utilstrækkeligt forberedte 
på at klare ekstreme vejrbegivenheder. Sundhedsrisici forventes at vokse i alle lande. 
 
Følger for naturen (økosystemer) 
Organismer, der lever i naturen, er forbundet i komplekse balance-systemer. Når temperaturen sti-
ger, og vejrmønstrene ændrer sig, kan det forstyrre balancen i økosystemerne. Skadedyr får bedre 
vilkår. Nogle arter er måske ikke i stand til at tilpasse sig ændringerne og dør ud. Som følge heraf 
vil andre arter, som er afhængige af dem, heller ikke overleve. 
 
En af følgerne af den globale opvarmning er blegningen af koralrevene – ofte omtalt som ’havenes 
regnskove’ på grund af deres store biologiske mangfoldighed. 
 
I regioner med tørre årstider er der øget risiko for skovbrande. 
 
Internationale spændinger 
I takt med at tørke og vandmangel optræder hyppigere, samtidig med at befolkninger mister deres 
jord og ejendom, er der en øget risiko for væbnede konflikter. Dette kan også tvinge flere mennes-
ker til at søge beskyttelse som flygtninge, hvilket igen kan bidrage til internationale spændinger. 
 
 

Positive påvirkninger som følge af klimaforandringer 

Mange mennesker i relativt kolde lande foretrækker et mildt klima og vil få fordele af det. Udgifter til 

opvarmning af bygninger falder. I områder, hvor der er tilstrækkeligt med vand og næringsstoffer, vil 

afgrøderne give et bedre udbytte og vækstsæsonen blive længere. Skovdriften vil have fordel af hur-

tigere voksende træer. Varmen vil også være en fordel for folkesundheden i nogle regioner. 
 
Fordelene er skævt fordelt, ligesom de ufordelagtige virkninger af den globale opvarmning. I de 
’koldere lande’, de såkaldt tempererede områder, er det så godt som sikkert, at afgrøderne vil give 
et bedre udbytte og at skovdriften vil nyde godt af den globale opvarmning. Udgifter til opvarm-
ning af bygninger i lange, kolde vintre vil falde. Mindre frost og færre snestorme vil gøre vejene 
mere sikre at færdes på og transporten mere pålidelig om vinteren samt nedbringe omkostninger-
ne. Nogle mennesker vil have helbredsmæssige fordele, når de ikke bliver udsat for lave tempe-
raturer i samme omfang som før. Nogle regioner forventes at blive vådere, hvilket kan medvirke 
til at nedbringe vandmangel. 
 
Disse fordele optræder fortrinsvis i USA og Canada, Nordeuropa og det nordlige Asien.  
 
Hvorvidt disse fordele vil blive opvejet at nye risici, så som flere skadedyr og ekstremt vejr, fal- 
dende vandforsyninger i nogle områder, øgede udgifter til køling om sommeren osv., afhænger af 
mange faktorer. Globalt vil fordelene ved den øgede globale opvarmning toppe og falde i takt med 
at temperaturerne stiger, hvorimod omkostningerne vil stige over tid. 
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Hvad er drivhuseffekten? 

Atmosfæren indeholder drivhusgasser. De fungerer som taget på et drivhus: De opfanger varme og 

holder Jorden varm. Der er en hårfin balance mellem energi fra solen og energi fra jorden. Menneske-

skabte drivhusgasser ændrer denne balance. Mere varme opfanges – og Jorden opvarmes. 
 

Den vigtigste drivhusgas der frembringes af mennesker er CO2. CO2-koncentrationen er vokset med 

en tredjedel på grund af menneskets aktiviteter. 
 

 
 
På grund af glastaget er der varmere inde i et drivhus end udenfor. Taget lader solens stråler passe-
re igennem, men det opfanger noget af varmen. 
 
Drivhusgasser i atmosfæren opfører sig på nogenlunde samme måde i forhold til Jorden. Når solen 
skinner på Jorden, vil de fleste af solens stråler passere lige igennem atmosfæren og varme os. 
Men når varmestråler fra jorden forsøger at slippe ud i rummet, opfanges nogle af disse stråler af 
drivhusgasser. 
 
Denne drivhuseffekt holder jorden varm og gør livet, som vi kender det, muligt. Energien kommer 
som regel til Jorden i form af synligt lys og usynlige ultraviolette stråler fra solen. Det meste af 
energien forlader Jorden igen i form af varme (usynlige, infrarøde stråler). 
 
Før menneskets aktiviteter ændrede atmosfæren, var CO2-koncentrationen omkring 275 ppm 
(parts per million). Det betyder, at der var 275 molekyler CO2 for hver million andre molekyler. 
Man kan sammenligne det med størrelsen på en skotøjsæske i et soveværelse eller en kuffert i en 
bus. Ikke meget, men nok til at gøre klimaet på Jorden egnet til liv. 
 
Den menneskeskabte voksende CO2-koncentrationen begyndte for omkring 200 år siden, for-
trinsvis på grund af brugen af fossile brændsler (se side 10). I dag er koncentrationen vokset til 

SOL 

Solens stråler (især 
synligt lys og ultraviolette 
stråler) tilfører 
klimasystemet energi 

Omkring halvdelen af 
solens stråler kastes 
tilbage af jorden og 
atmosfæren  

Resten af strålerne  
absorberes af jordens overflade 

og varmer den op 

Varme (infrarøde stråler)  
sendes ud fra jordens 
overflade 

Det meste af den varme, infrarøde 
stråling  absorberes og sendes ud igen  
i alle retninger af drivhusgasmolekyler 
og skyer. Som en følge heraf opvarmes 
jordens overflade og den nederste del af 
atmosfæren. 

 

5 

4 
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2 

1 Drivhuseffekten 
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385 ppm. Den fortsætter med at stige, så længe mennesker udleder flere drivhusgasser end naturen 
kan absorbere. 
  
 

Er menneskets aktiviteter skyld i den globale opvarmning? 

Det meste af den globale opvarmning observeret siden 1950 skyldes menneskeskabte drivhusgasser. 

Videnskabsfolk er nu mindst 90 procent sikre på, at det er tilfældet. 
 
Herunder kan du se, hvordan temperaturerne er steget i hele verden (sort linje). Hvis der kun hav-
de været naturlige forandringer (som for eksempel de observerede forandringer i solens stråling og 
vulkanudbrud) gennem de seneste 50 år, ville der have været tale om let afkøling i stedet for op-
varmning (blå/mørkegrå områder). Når man tager højde for følger af menneskets påvirkning (rø-
de/lysegrå områder), passer det forventede klima med de observerede temperaturstigninger. Men-
neskelig aktivitet omfatter blandt andet drivhusgasser (der skaber global opvarmning), aerosoler 
(for eksempel svævende forureningspartikler, der skaber afkøling, fordi de kaster sollyset tilbage) 
og overfladens farve (mørke overflader opsuger mest varme). 
 

 
 
Den tilbageværende videnskabelige usikkerhed vedrører især målingernes kvalitet, størrelsesorde-
ner og de faktorer, der påvirker klimaet.  
 

    Globalt   Globalt over land Globalt over havet 

    Australien 

Asien 

Afrika 

 Sydamerika 

Nordamerika 

Europa 

 

De sorte linjer viser den observerede globale opvarmning. De nederste mørke områder viser de temperaturer, der kan 

forventes, hvis der ikke er menneskelige påvirkninger. De øverste lyse områder viser de temperaturer, der kan forventes, når 

der tages højde for menneskelige påvirkninger. De passer med observationerne. Uden påvirkning fra mennesker kunne man 

forvente en mindre afkøling i stedet for den observerede opvarmning. 
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Nogle videnskabsfolk sætter spørgsmålstegn ved, om drivhusgasser er den vigtigste drivkraft bag 
den globale opvarmning. De siger, at andre faktorer, såsom kosmiske stråler og solens magnetiske 
aktivitet, kan spille en vigtig rolle for de klimaforandringer, vi har set inden for de senere år. De 
har fundet visse sammenhænge, men deres teorier forklarer ikke de postindustrielle temperatur-
stigninger. 
 
At søge alternative forklaringer på denne måde er en normal og nødvendig videnskabelig praksis. 
Nogle af ideerne kan i fremtiden vise sig at være rigtige. Men teorierne kan kun betragtes som et 
supplement, medmindre de kan give bedre, mere sammenhængende forklaringer, der tager højde 
for alle de faktorer, der vides at påvirke klimaet. De fleste videnskabsfolk er enige om, at drivhus-
effekten er reel, og at menneskets aktiviteter er skyld i den globale opvarmning, også selvom de 
kritiserer nogle af siderne ved den dominerende videnskabelige konsensus. 
 
 

Hvor kommer drivhusgasserne fra? 

Hovedkilden til menneskeskabte drivhusgasser er brugen af fossilt brændsel. 

 
De vigtigste drivhusgasser er kuldioxid og metan. I begge indgår kulstof. Kul, olie og gas inde-
holder også kulstof. Kulstof er ikke farligt, men er derimod en del af livet. Der er kulstof i alt le-
vende. Havene, jordbunden, skovene... alle levende organismer indeholder kulstof. Alle planter 
absorberer kuldioxid, når de gror. Når de visner, brænder eller rådner, frigøres kuldioxid eller 
metan. Det er en del af den naturlige kulstofcyklus. 
 
Kul, olie og naturgas er alle dannet af planter, der voksede for millioner af år siden. De blev dæk-
ket af sand, kridt eller andre aflejringer. Mens de var kilet fast under højt tryk, blev nogle af disse 
planter omdannet til kul. Kulstof i andet plantemateriale blev forbundet med brint til olie eller na-
turgas. På den måde er store mængder kulstof blevet opfanget i undergrunden, indtil mennesker 
begyndte at lave miner og bore efter olie og gas. 
 
Når fossile brændsler bliver brændt af i kraftværker, fabrikker, bygninger, biler og andre maskiner, 
frigøres kulstof. I dag kan naturen kun absorbere en brøkdel af dette ekstra kulstof. Skovrydning  
bidrager til problemet, fordi landområder ryddes og kulstof frigøres meget hurtigere, end nye 
planter andre steder vokser og opsuger kulstof. 
 
Landbruget bidrager også til problemet, afhængig af hvordan jorden bruges. Når antallet af kvæg 
og køer øges, for at producere mere kød og mælk, bliver der for eksempel udledt mere drivhusgas. 
Drøvtyggere udskiller metan, når de fordøjer. Og der bruges meget mere land, planteprotein og 
energi til at fodre dyr, end til produktion af de grønsager, vi spiser. 
 
Organisk affald bidrager yderligere til drivhusgasser, medmindre affaldet bliver genbrugt eller 
metangassen fra lossepladserne bliver genindvundet. 
 
 

Forsvinder drivhusgasser? 

Når først kuldioxid er sendt ud i luften, forsvinder den ikke. Noget af den vil blive i atmosfæren i 

tusindvis af år, hvor den bliver ved med at skabe opvarmning. På grund af denne opvarmning vil 

vandstanden i havene blive ved med at stige i hundredvis af år. 

 
Planter, der gror, og havvand kan absorbere noget af det ekstra kuldioxid, men ikke så meget som 
der frigøres ved forbrænding af fossilt brændsel og rydning af skove. 
 



1212 

 12 

 

Der er to modsatrettede tendenser: I nogle dele af verden, gror planter hurtigere og absorberer 
mere kuldioxid, når klimaet bliver varmere. I andre dele af verden absorberer jorden, skovene og 
havene mindre kuldioxid, når klimaet bliver varmere. Desværre er den sidste tendens mere frem-
herskende end den første. 
 
I dag vokser den samlede udledning af drivhusgasser hastigt.  
 
Hvis udledningen blev fastholdt uændret på det nuværende niveau. ville mængden af drivhusgas-
ser i atmosfæren fortsætte med at vokse, fordi der bliver udledt flere drivhusgasser, end der bliver 
absorberet. Som følge heraf ville den globale opvarmning øges. 
 
Selv hvis alle stoppede med at udlede drivhusgasser i morgen, ville den globale opvarmning fort-
sætte i mange år. Koncentrationen af drivhusgasser ville gradvist blive mindre, men i mellemtiden 
ville den mængde drivhusgasser, der er til stede i atmosfæren, blive ved med at opfange varme. Og 
opvarmningen ville langsomt sprede sig, især til de dybere liggende dele af havene. 
 
Det er forskellen mellem det globale drivhus og de drivhuse, gartnere bruger: I det globale drivhus 
er der ingen vinduer, man bare kan åbne, så der kommer kølig luft ind udefra. Vi kan kun mindske 
tykkelsen af laget af drivhusgasser. 
 
 

Risici ved stigende temperaturer 

Hvis udledningen af drivhusgasser fortsætter på det nuværende niveau, er verden på vej til en øget 

opvarmning på mere end 4 grader Celsius. De negative påvirkninger vil vokse og fordelene ved de 

positive påvirkninger vil falde, i takt med at temperaturen stiger. Det bliver varmere, og vandstanden i 

havene stiger, der vil blive flere oversvømmelser og heftige uvejr, mere tørke, vandmangel og føde-

varemangel, flere sundhedsproblemer og skader på økosystemer. Risikoen for permanente skader 

og selvforstærkende klimaforandringer vil vokse. 
 
Forskellige fremtidsscenarier, som er vurderet af FN’s Klimapanel, IPCC, viser, at den globale 
opvarmning vil stige hurtigere og hurtigere, hvis udledningerne forsætter på det nuværende ni-
veau. Man kan have mange forskellige antagelser om verdens befolkning, den økonomiske 
vækst, priser på fossilt brændsel og teknologier i fremtiden. I de scenarier for høj udledning, der  
er vurderet af IPCC, er den sandsynlige opvarmning i fremtiden mellem 4,0 og 6,1 grader Celsius. 
Den øvre grænse er mindre sikker end den nedre. 
 
De tiltagende påvirkninger vil skabe nye problemer. Når for eksempel tørke og oversvømmelser 
forekommer oftere og er mere omfattende, vil flere mennesker være tvunget til at forlade deres 
hjem og søge beskyttelse som flygtninge. 
 
Nogle af påvirkningerne er vist i figuren på næste side. Påvirkningerne tager til, i takt med at tem-
peraturen stiger. Som man kan se af figuren, er mange af følgerne allerede begyndt. Det gælder for 
eksempel vandmangel og voksende problemer med tørke i mange regioner; negative påvirkninger 
af fødevareproduktion på små jordbrug, subsistenslandbrug og fiskere; skader som følge af over-
svømmelser og uvejr i visse kystnære områder; sundhedsproblemer; risiko for skovbrande og 
koralblegning. 
 
Det forventes, at udbyttet af nogle afgrøder vil begynde at falde i de tropiske lande, selv når op-
varmningen kun er på 1,5 grader Celsius, og at den samlede produktivitet for alle afgrøder i de 
tropiske lande vil falde, hvis opvarmningen når op omkring 4 grader Celsius. Med en global 
opvarmning på omkring 3 grader, kan millioner af mennesker hvert år komme til at opleve over-
svømmelser. Ved en global opvarmning på omkring 4 grader kan en væsentlig del af de globale 
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vådområder gå tabt. Den ekstra belastning af sundhedsvæsenet er stor ved en global opvarmning 
på omkring 4 grader Celsius.  
 
Nogle skader kan ikke udbedres. Når først en art eller et koralrev er uddødt, kan det ikke genska-
bes. Når først en ørken er dannet, er det meget svært at få den til at blomstre igen. Så længe den 
globale opvarmning fortsætter, vil denne risiko vokse. En opvarmning på mere end 2 grader Cel-
sius forventes at udsætte op mod 30 procent af arterne for risikoen for at uddø. En opvarmning på 
4-5 grader vil sandsynligvis medføre betydelig uddøen og tab af biodiversitet over hele verden. 
Når først frugtbar jord er udpint og omdannet til ørken, kan den sjældent genoprettes. Når først 
kystnære områder er eroderede og forsvundet i havet, kan de sjældent indvindes igen. 
 
Den slags forandringer er uoprettelige. 
 

 
Negative følger af temperaturændringer 

 

Globalt gennemsnit i forhold til niveauet før industrialiseringen i grader Celsius 

Vand

 
Hundreder af millioner af mennesker udsættes for forøget vandmangel 
 
Mere udbredt tørke og forringet adgang til vand i mange regioner 
 
 
Negativ påvirkning af små jordbrug, subsistenslandbrug og fiskere 
 
                                  Tendens til at kornarters produktivitet       Alle kornarters produktivitet 
           falder på lave breddegrader                     falder på lave breddegrader 
 
 
Flere skader som følge af oversvømmelser og uvejr 
 
                                                                Antallet af mennesker, der årligt kan blive udsat for 
                                                                oversvømmelser ved kysterne, stiger med flere millioner 
 
                                                                                      Ca. 30 procent af globale kystnære 
                                                                                      vådområder går tabt 
 
 
Flere mennesker vil blive syge eller dø som følge af hedebølger, oversvømmelser og tørke 
 
        Stigende belastning fra fejlernæring, diarre, hjertelungesygdomme og smitsomme sygdomme 
 
                                                                                Stor belastning af sundhedsvæsenet 
 
 
Forøget risiko for naturbrande 
 
Forøget koralblegning          De fleste koraller bleges       Udbredt dødelighed blandt koraller 
 
                                         Op mod 30 procent af arter har                         Betydelig uddøen 
                                         forøget risiko for at uddø                                 over hele verden  
 
                                                                    Jordens biosfære hælder mod en netto-kulstofkilde, da: 
                                                                    ~15 procent                        ~40 procent af økosystemerne 
                                                                                                              påvirkes 
 

Mad 

Kyster 

Folke-
sundhed 

Øko- 
systemer 
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Klimaforandringerne udløser selv en række forandringer, der kan forstærke påvirkningen fra den 
globale opvarmning. 
 
Havis og snedække smelter 
Som de fleste mennesker ved af erfaring, opsuger en mørk overflade mere varme end en lys. Når 
havis og snedække forsvinder på grund af den globale opvarmning, vil havets og landjordens mør-
kere overflader absorbere mere varme, hvilket igen fører til endnu højere opvarmning. 
 
Indlandsisen smelter 
Indlandsisen blev dannet i istiden. Når indlandsisen begynder at smelte i et varmere klima, er pro-
cessen selvforstærkende. Den is, der bliver dannet, og den is, der forsvinder, opvejer ikke hinan-
den. Gletsjerne bevæger sig hurtigere. I mangel af en ny periode med koldere klima eller mere sne 
vil hele indlandsisen uundgåeligt ende med at smelte. Hvis det sker for indlandsisen på Grønland, 
vil den samlede vandstand i havene stige med 7 meter. Det skete faktisk for indlands-isen andre 
steder ved afslutningen af den seneste istid. Vi ved intet om, hvor meget varme der skal til for at 
udløse denne proces. Måske sker det allerede lige nu. Vi ved heller ikke, hvor hurtigt det vil gå. 
Det kan tage flere hundrede år. 
 
Havstrømme ændrer sig 
Koldt vand med højt saltindhold er tungere end det varme overfladevand. Det er denne forskel, der 
styrer de store havstrømme. Tungt vand synker ned mod bunden af havene langs Arktis og Ant-
arktis. Varmt vand fra de tropiske farvande tiltrækkes for at erstatte det. Alle simuleringer viser, at 
disse strømme vil blive svagere på grund af den globale opvarmning. Som en følge heraf vil op-
varmningen blive større i de tropiske områder.  
 
Havene bliver syrlige 
Når der er mere kuldioxid i luften, og havene derfor absorberer mere af den, bliver de mere sure. 
Det er et problem for koraller og alle andre skaldannende organismer, og det svækker havenes 
evne til at absorbere mere kuldioxid. 
 
Der udledes metan, når tundraen tør 
Den permanent frosne jord langt mod nord (i Alaska, Sibirien og lignende steder) er begyndt at tø 
på grund af temperaturstigninger og mørkere overflader. Nogle lokalsamfund er truede, fordi deres 
huse og veje er anlagt på den frosne jord. En enorm mængde metan er bundet til jorden og søerne i 
tundraen. Noget af denne gas bliver udskilt, når tundraen tør. Det kan fremskynde den globale op-
varmning. 
 
Varme og tørke i regnskovene 
Mere varme og mindre regn skader regnskovene. I 2005 ramte den værste tørke i 100 år Amazon-
området. Det østlige Amazonområde forventes at være lige så tørt som Afrikas savanne inden 
2050. Samtidig vil en masse kulstof blive udskilt fra jorden og fra træer, der visner. Fordi regn-
skovene indeholder en stor del af verdens kulstof, vil en sådan selvforstærkende mekanisme kunne 
forstærke den globale opvarmning meget mere end menneskeskabt skovrydning. 
 
 
Eksempler på påvirkninger i forskellige regioner 

Påvirkningerne fra klimaforandringer varierer meget, afhængigt af lokale forhold. Herunder beskrives 

nogle eksempler på de påvirkninger, der kan forventes i forskellige regioner i verden, hvis udlednin-

gen af drivhusgasser fortsætter på det nuværende eller et højere niveau. Ved temperaturstigninger 

på 1-3,5 grader forventes nogle påvirkninger at skabe positive påvirkninger nogle steder og negative 

påvirkninger andre steder. De negative påvirkninger er værst i tropiske, subtropiske og polare 

regioner, hvorimod positive påvirkninger er mere almindelige i tempererede regioner. Ved omkring 
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2,5-3,5 grader er det meget sandsynligt, at alle regioner vil opleve faldende nettoindtægter og stigen-

de nettoudgifter. Ved omkring 4,5 grader kunne de gennemsnitlige globale tab komme til at ligge på 

1-5 procent af det globale bruttonationalprodukt, med større procentdele i u-landene. Tilpasning til 

klimaforandringerne er dyr. Nettoindtægterne forekommer for det meste i rige lande i Europa, Nord-

amerika og Asien, det sydlige Latinamerika og nogle steder i Australien og New Zealand. Disse lande 

er ofte i stand til at finansiere den nødvendige tilpasning. Fattige lande får brug for økonomisk støtte 

for at kunne gøre det. 
 
Afrika 
I Afrika, hvor der allerede er mindre vand i Nigerfloden end tidligere, forventes det, at 75-250 mil-
lioner mennesker vil komme til at lide under øget vandmangel inden 2020. Udbyttet af afgrøder, 
der ikke kunstvandes, kan blive halveret i nogle afrikanske lande. Det forventes at medføre alvor-
lige føde-vareproblemer for mange millioner afrikanere. Hen mod slutningen af det 21. århundrede 
er der risiko for, at befolkninger i lavtliggende kystområder vil blive kraftigt påvirket af yderligere 
vand-standsstigninger i havene. De årlige tilpasningsomkostninger kan løbe op i mindst 5-10 
procent af det årlige bruttonationalprodukt. 
 
Asien 
Inden 2050 forventes det, at der vil være mindre ferskvand til rådighed i Central-, Syd-, Øst- og 
Sydøstasien, især i større flodbækkener. I Syd-, Øst- og Sydøstasien vil de tæt befolkede mega-
deltaområder være udsat for den største risiko som følge af kraftigere oversvømmelser. I de sam-
me regioner forventes sygdomme knyttet til oversvømmelser og tørke, for eksempel diarre, at 
koste flere liv. Presset på naturressourcerne og miljøet på grund af byernes vækst, industrialise-
ringen og den økonomiske udvikling forventes at blive forøget på grund af klimaforandringerne. 
 
Australien og New Zealand 
I visse økologisk mangfoldige områder, som Great Barrier Reef og Wet Tropics i Queensland, 
forventes den biologiske diversitet at blive reduceret i betydelig grad inden 2020. Inden 2030 for-
ventes problemer med sikker vandforsyning at vokse i det sydlige og østlige Australien, i New 
Zealand vil dette ske i Northland og visse østlige områder. Produktionen fra landbrug og skovdrift 
vil falde i store dele af det sydlige og østlige Australien og dele af det østlige New Zealand som 
følge af mere udbredt tørke og brande. I New Zealand forventes dog i begyndelsen en positiv ud-
vikling i visse andre områder. Inden 2050 forventes det, at den igangværende udvikling af kyst-
områder og befolkningstilvækst i nogle områder af Australien og New Zealand vil forøge effekten 
af stigende vandstand i havene og større og hyppigere uvejr og oversvømmelser. 
 
Europa 
De regionale forskelle i Europas naturressourcer forventes at blive forøget. Negative påvirkninger 
omfatter forøget risiko for skybrud og oversvømmelser inde i landet, hyppigere oversvømmelser 
ved kysterne og forøget erosion. Bjergområder vil opleve gletsjere, der smelter, reduceret snedæk-
ke og dalende vinterturisme samt omfattende tab af arter (i nogle områder op mod 60 procent i 
2080, hvis udledningerne bliver ved med at være høje). I Sydeuropa, et område, der allerede er 
sårbart over for klimaforandringer, forventes høje temperaturer og tørke at reducere adgangen til 
vand, potentialet for vandkraft, sommerturisme og udbyttet af afgrøder i almindelighed. Det for-
ventes at klimaforandringer vil forværre sundhedsrisici som følge af hedebølger og flere natur-
brande. 
 
Latinamerika 
I det østlige Amazonområde forventes det, at tropeskoven inden 2050 gradvist vil blive erstattet af 
savanne (færre træer, mere græs) på grund af stigende temperaturer og deraf følgende faldende 
vandindhold i jorden. Der er risiko for betydeligt tab af biologisk mangfoldighed i form af arters 
uddøen i mange tropiske områder i Latinamerika. Produktiviteten af visse vigtige afgrøder for-
ventes at falde, og husdyrproduktiviteten vil gå tilbage. I tempererede områder forventes udbyttet 
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af sojabønner at stige. Gletsjeres forsvinden og ændrede nedbørsmønstre forventes at skabe knap-
hed på vand. 
 
Nordamerika 
I de vestlige bjergområder forventes en øget belastning af de allerede overudnyttede vandressour-
cer på grund af mindsket snedække, hyppigere oversvømmelser om vinteren og mindsket afstrøm-
ning om sommeren. I nogle områder forventes det, at det samlede udbytte af regnbaserede afgrø-
der vil blive forøget med 5-20 procent i løbet af de første årtier af dette århundrede. Byer, der i dag 
er udsat for hedebølger, vil i løbet af dette århundrede opleve disse i større antal med større inten-
sitet og varighed, hvilket kan være skadeligt for folkesundheden. Kystnære samfund og habitater 
vil i stigende grad blive belastet af klimaforandringernes påvirkninger. 
 
Polarregionerne 
I Arktis sker klimaforandringerne hurtigere end andre steder. Reduceret tykkelse og udstrækning 
af gletsjere, isdækker og havis vil være til skade for mange organismer, herunder trækfugle, sæler, 
isbjørne og andre pattedyr og højerestående rovdyr. Der vil også forekomme skadelige virkninger 
på oprindelige folks traditionelle levevis. For menneskesamfund i Arktis forventes virkningerne at 
være af blandet karakter, afhængig af folks ambitioner og levevis. At permafrosten tør vil sammen 
med andre klimaforandringer påvirke byggerier og veje og anden infrastruktur i negativ retning. 
Nogle steder forventes dyrelivet at være sårbart over for invasion af andre arter, når de klimatiske 
barrierer sænkes. 
 
Mindre øer 
Stigende vandstand i havene forventes at forværre oversvømmelser, stormfloder, erosion og andre 
farer for kystnære områder. Det vil true levemulighederne for de mennesker, der bor der, fordi 
deres bosættelser, vigtige veje og infrastruktur vil blive ramt. Kysterosion, koralblegning og andre 
forhold forventes at påvirke lokale ressourcer. Inden 2050 forventes det, at vandressourcerne på 
mange mindre øer i Caribien og Stillehavet vil være reduceret i en sådan grad, at de ikke længere 
kan opfylde behovet i perioder med begrænsede regnmængder. De stigende temperaturer forventes 
at medføre forøget invasion af ikke-hjemmehørende arter, især på ikke-tropiske øer. 
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2. Langsigtede mål og akut behov for handling 
 
Forslag til langsigtede mål 

Ved at tilslutte sig FN’s Klimakonvention, der blev vedtaget i Rio de Janeiro i 1992, er de fleste lande 

blevet enige om at forhindre menneskeskabte klimaforandringer. Det er op til regeringerne at beslut-

te, hvad det så betyder. Hvor meget bør temperaturen have lov til at stige, sammenlignet med niveau-

et før industrialiseringen, og før vi begyndte at bruge fossile brændsler i stor målestok? En grænse 

på 2 grader Celsius og en grænse på 1,5 grader er blevet foreslået. I dag er opvarmningen  

0,8 grader. 
 
Næsten alle lande i verden er parter i FN’s rammekonvention om klimaændringer, populært kaldet 
Klimakonventionen. Konventionen er en international traktat. Den blev vedtaget i Rio de Janeiro i 
1992. Formålet med klimakonventionen er at forhindre farlige menneskeskabte klimaforandringer. 
 
Regeringer, verdens ledere og befolkninger verden over må definere, hvad ’farlig’ betyder. Svaret 
afhænger af de risici, de er villige til at løbe. Videnskaben kan oplyse os om mulige konsekvenser 
af klimaforandringerne. Den kan fortælle os om risici og omkostninger, hvilke midler vi kan tage i 
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brug for at tilpasse os forandringerne, og hvilke midler vi kan tage i brug for at undgå nogle af 
dem, men videnskaben kan ikke fortælle os, hvad der er de rette beslutninger. 
 
I 2007 mødtes Klimakonventionens parter på den indonesiske ø Bali. De blev enige om en hand-
lingsplan og en køreplan for internationale klimaforhandlinger, der skal føre til en ny aftale i 
København i december 2009. 
 
Bali-handlingsplanen peger på, at det er nødvendigt med store reduktioner af de samlede udled-
ninger af drivhusgasser for at gøre noget ved klimaforandringerne. Den efterlyser en fælles vision 
for det langsigtede samarbejde. Siden er der stillet forslag om forskellige langsigtede globale mål 
for begrænsninger af udledningerne. 
 
Mere end 100 lande har sagt, at de støtter et mål om at begrænse den globale opvarmning til 2 gra-
der over niveauet før industrialiseringen. 40 af de mest sårbare lande har sagt, at et sådant niveau 
ikke er sikkert nok. De foreslår en temperaturstigning, der ikke overstiger 1,5 grader. Nogle få lan-
de ønsker ingen begrænsninger. 
 

 

 
 
 

Klimakonventionen og Kyoto-protokollen 

Klimakonventionen siger, at alle lande deler ansvaret for at forhindre klimaforandringerne efter evner 

og på et retfærdigt grundlag. 
 

I 1997 blev der i Kyoto føjet en protokol til konventionen. Kyoto-protokollen  fastlægger bindende mål 

for de industrialiserede lande. De såkaldte Annex I-lande (se boksen side 19) skal begrænse deres 

udledninger af drivhusgasser i årene omkring 2010 (2008 til 2012) i forhold til niveauet i 1990. 
 

Lande kan handle med deres kvoter for udledning af drivhusgasser (kvotehandel). Et land kan udlede 

mere end sit mål, hvis det køber kvoter af andre lande, der udleder mindre, end de har lov til. Et land 

Videnskaben har givet os præcise svar og robuste konklusioner... Vi kender nu de alvorlige 

virkninger af klimaforandringerne, der er i vente, hvis vi ikke handler. 
 

De faktiske globale handlinger, der sigter på at modvirke klimaforandringerne, har været meget 

svage, selvom der var enighed om FN’s rammekonvention om klimaændringer i 1992. Disse 

vidnesbyrd strider mod ånden i og hensigten med konventionen... 
 

Vi i FN’s klimapanel peger ikke på nogen bestemt handling, men der må og skal handles. 
 
Rajendra K. Pachauri 
Formand for FN’s klimapanet, IPCC 
 

 

2 grader er virkelig ikke et sikkert niveau for små østater. For mange af dem ville det være det 

samme som en dødsdom i det lange løb. 
 
Leon Charles 
Formand for Sammenslutningen af små østater 
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kan også lave projekter, der sigter på at nedbringe udslippet i andre lande i stedet for at nedbringe 

sine egne udledninger. 
 

Hvis et land ikke – på den ene eller den anden måde – lever op til sine mål, er straffen 30 procents 

yderligere begrænsning af udledningen over den næste femårs bindingsperiode samt udelukkelse fra 

international kvotehandel. 
 

Klimakonventionen og Kyoto-protokollen har givetvis skabt en masse projekter og indsatser; imidler-

tid fortsætter de globale udledninger af drivhusgasser med at stige. 
 
De fleste menneskeskabte drivhusgasser er kommet fra industrialiserede lande. Men udviklings-
lande med hurtigt voksende økonomier udleder i dag også mange drivhusgasser. Der kommer også 
betydelige udledninger fra lande med store tropiske skove. De 47 mindst udviklede lande udleder 
kun ganske lidt. Men fattige mennesker, særligt i udviklingslandene, rammes hårdest af klimafor-
andringerne. Klimaproblemerne kan kun løses, hvis alle disse lande samarbejder. 
 
Det er derfor, Klimakonventionen slår princippet om fælles, men differentieret ansvar fast: 
 
»Parterne bør - på et retfærdigt grundlag og i overensstemmelse med deres fælles, 

men differentierede ansvar og respektive muligheder - beskytte klimasystemet af 

hensyn til menneskehedens nuværende og kommende generationer«  

(Artikel 3 i Klimakonvention). 
 
I overensstemmelse med dette princip blev det i 1992 besluttet, at de industrialiserede lande skulle 
handle først. De industrialiserede lande i Europa, det tidligere Sovjetunionen, USA, Canada, 
Japan, Australien og New Zealand blev opført i konventionens Annex I. Disse lande forpligtede 
sig til at nedbringe deres udledninger af drivhusgasser til niveauet for 1990 inden udgangen af det 
20. år-hundrede (år 2000). Men de fleste af disse udledninger fortsatte med at vokse – bortset fra 
lande i det tidligere Sovjetunionen og Østeuropa, Storbritannien og Tyskland. I de fleste tilfælde 
skyldtes begrænsningerne politiske forandringer og økonomisk krise frem for klimapolitikker. 
 

 
 
Parterne indså, at yderligere forpligtelser var nødvendige for at undgå farlige klimaforandringer. I 
1997 mødtes de i Kyoto, Japans tidligere hovedstad, og enedes om at føje en protokol til konven-
tionen. 
 
Kyoto-protokollen fastlægger bindende mål: I den første bindingsperiode (2008-2012) skal Annex I-
landene nedbringe deres udledninger med 5,2 procent i gennemsnit i forhold til niveauet for 1990. 
USA er ikke bundet af sit mål, da landet har valgt ikke at ratificere Kyoto-protokollen. Udviklings-
lande er ikke bindende forpligtet til at reducere deres udledning af drivhusgasser. 

A n n e x  I - l a n d e   

I forbindelse med klimaforhandlinger defineres de industrialiserede lande i Klimakonventionens Annex I. Det er: 
 

Australien, Belgien, Bulgarien, Canada, Danmark, Estland, Den Europæiske Union, Finland, Frankrig, Grækenland, Hviderusland, Irland, 

Island, Italien, Japan, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Monaco, Nederlandene, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, 

Rumænien, Den Russiske Føderation, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, 

Ungarn, USA (er ikke medlem af Kyoto-protokollen) og Østrig. 
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Kyoto-protokollen indførte kvotehandel. Et land der ikke lever op til sit mål kan købe udlednings-
kvoter fra andre Annex I-lande, der udleder færre drivhusgasser, end de har lov til. Et land kan og-
så opnå udledningstilladelser ved at investere i projekter i andre lande, herunder udviklingslande. 
Formålet med disse markedsbaserede mekanismer er at få gennemført reduktioner, uanset hvor, 
med de lavest mulige omkostninger. 
 
Hvis et land udleder flere drivhusgasser, end det har fået tildelt, i løbet af den første bindingsperi-
ode, har det pligt til at opveje forskellen i den næste bindingsperiode plus yderligere 30 procent. 
Derudover ophæves landets ret til at tage del i kvotehandel. 
 
Kravene til overholdelse af aftalen er strengere end i de fleste andre miljøaftaler; nogle mennesker 
slår imidlertid til lyd for endnu strengere regler. For eksempel åbner det internationale handels-
system, der styres af Verdenshandelsorganisationen, WTO, mulighed for handelssanktioner, hvis 
et land ikke overholder handelsreglerne. En anden mulighed er at pålægge bøder og gøre det til 
dyrt ikke at overholde målene. 
 
Det er lykkedes Klimakonventionen og Kyoto-protokollen at skabe en masse projekter og indsat-
ser. For eksempel er kvotehandel blevet afprøvet og udviklet, forskning og udvikling er blevet 
intensiveret, nye teknologier er blevet udviklet, og brugen af dem er blevet udbredt. Offentlighe-
dens bevidsthed om klimaforandringerne er vokset. Mere effektiv udnyttelse af energi er taget til, 
og der er opnået en vis nedbringelse af udledningen af drivhusgasser. 
 
De globale udledninger fortsætter imidlertid med at stige. Den langt overvejende del af landene er 
kommet frem til, at de opnåede resultater ikke er tilstrækkelige sammenlignet med udfordringerne. 
De besluttede i 2007, på Bali, at der skulle laves en ny klimaaftale. 
 
 

Akut behov for handling 

På Bali besluttede verdens regeringer i 2007, at der var akut behov for en ny klimaaftale. Forslagsstil-

lerne hævder, at tiden er ved at løbe ud, hvis vi ønsker at begrænse den globale opvarmning til min-

dre end 2 grader Celsius – og hvis vi ønsker at få en ny aftale til at virke, inden den gamle løber ud. 

Kritikerne synes, at regeringerne skal vente med at forpligte sig yderligere, til der er flere viden-

skabelige beviser og billigere teknologier. 
 
Der blev fremført tre årsager til det akutte behov for handling af de 192 parter, der mødtes på Bali. 
Den første årsag er ønsket om at stabilisere klimaet på et relativt lavt opvarmningsniveau. Forsk-
ning vurderet af FN’s Klimapanel, IPCC, viser, at det kan være muligt at begrænse den globale 
opvarmning til ca. 2 grader eller mindre, hvis man griber ind inden for nogle få år. Hvis indgre-
bene udskydes, så verdens udledninger ikke holder op med at stige inden for de næste 10 års tid, 
vil chancerne for at begrænse den globale opvarmning på dette niveau være meget små. 
 
Den anden årsag til det akutte behov for handling er ønsket om at lave en ny aftale før de nuvæ-
rende forpligtelser i Kyoto-aftalen udløber ved udgangen af 2012. Det tager år, før en international 
aftale træder i kraft og bliver gennemført i alle lande. Kyoto-parterne har sagt, at de ønsker en ny 
aftale i år for at undgå en forsinkelse. 
 
Den tredje årsag er, at de lande, der er bundet af Kyoto-protokollen ønsker at få andre lande invol-
veret så snart som muligt. Mange nationer med høj udledning af drivhusgasser har endnu ikke for-
pligtet sig juridisk til at gøre noget. Blandt dem er Kina og USA, som har verdens største udled-
ninger af drivhusgasser. 
 
I hvert enkelt land er det akutte behov for handling imidlertid genstand for diskussion. Der er ’kli-
maforandringsbenægtere’, der hævder, at den globale opvarmning ikke her noget på sig. Andre 
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mener, at klimaforandringerne er en realitet, men at de ikke skyldes menneskeskabte drivhusgas-
ser. De mener derfor ikke, at en ny klimaaftale er påkrævet eller relevant. Nogle ’klimaskeptikere’ 
hævder, at visse dele af klimavidenskaben har misfortolket dataene, at årsagerne til forandringerne 
er misforståede eller at videnskabsfolkene ’maler fanden på væggen’ med deres konklusioner. 
Nogle skeptikere siger også, at deres kolleger overdriver den rolle, mennesker spiller i forhold til 
årsagerne til klimaforandringerne. 
 
Nogle gange bliver debatten meget ophedet. Klimaskeptikere har hævdet, at centrale videnskabs-
folk eller myndigheder har stukket en kæp i hjulet på deres forskning. Miljøforkæmpere har hæv-
det, at klimaskeptikere bliver betalt og bestukket af olieindustrien. De vurderinger, der er udarbej-
det af FN’s Klimapanel, IPCC, ser ikke bort fra skeptikerne, da IPCC’s princip er at tage hensyn 
til alle videnskabeligt publicerede resultater. 
 
Atter andre kritikere mener, at den videnskabelige usikkerhed bør indskrænkes yderligere, før vi 
gør noget. Nogle af disse kritikere mener, at det er for dyrt at nedbringe udledningen af drivhus-
gasser med kort varsel. De forventer, at prisen på alternativer til fossile brændsler i forhold til 
bruttonationalproduktet vil falde i fremtiden. 
 
 

 

350.org 

James Hansen fra NASA’s rumforskningsinstitut er en  veteran inden for klimavidenskab. 

Han er kommet til den konklusion, at den fremtidige  udledning af drivhusgasser skal være 

lavere end i dag. »Jeg vil ikke have, at mine børne børn skal sige: Han vidste besked, men 

han gjorde ingenting,« siger han. 
 

Organisationen 350.org forsøger at samle mennesker og organisationer om 350-målet for 

koncentrationen af CO 2 i luften. »Tag ikke fejl,« siger den. »At gå tilba ge til 350 betyder, at  

vi skal forandre verden. Det betyder, at vi skal by gge solcelleanlæg i stedet for kulkraftvær-

ker, det betyder, at vi skal plante træer i stedet for at rydde regnskove, det betyder, at vi  

skal øge effektiviteten og begrænse mængden af affa ld. At nå 350 betyder, at vi skal udvikle 

tusindvis af forskellige nye løsninger – noget, der  alt sammen vil blive meget lettere, hvis vi 

har en global traktat, baseret på den seneste forsk ning og med afsæt i principper om lighed 

og retfærdighed.« 
 

 350.org støttes blandt andre af ærkebiskop Desmond  Tutu, den indiske miljøforkæmper 

Vandana Shiva, den amerikanske forfatter og aktivis t Bill McKibben, forskeren og 

miljøforkæmperen David Suzuki og menneskerettigheds fortaleren Bianca Jagger. 

 

Hvis menneskeheden ønsker at bevare en klode, der ligner den, hvor civilisationen udviklede sig, 

og som livet på jorden er tilpasset, tyder palæoklimatiske vidnesbyrd og de igangværende 

klimaforandringer på, at vi bliver nødt til at nedbringe CO2-udslippet fra de nuværende 385 ppm til  

i hvert fald 350 ppm. 
 

Et CO2-mål på 350 ppm til at begynde med kan være opnåeligt, hvis vi udfaser brugen af kul, 

undtagen hvor CO2 opsamles, og tager fremgangsmåder, der binder kulstof i brug inden for 

landbrug og skovdrift. 
 

Hvis den nuværende overskridelse af dette CO2-mål ikke bliver kort, er det muligt, at vi lægger 

kimen til uoprettelige katastrofale følger. 
 
Dr. James Hansen: 
Hvad skal menneskeheden stile efter? 
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Mange miljøorganisationer har advaret mod at indgå en klimaaftale med lave mål for reduktion og 
begrænsning af udledninger af drivhusgasser. De ville foretrække slet ikke at indgå en aftale, hvis 
målene bliver sat for lavt. 
 
 

Hvad skal der ske i København i december 2009? 

Alle Klimakonventionens og Kyoto-protokollens parter har forpligtet sig til at indgå en ny klimaaftale i 

København i december 2009. Målet er at blive enige om en fælles vision for langsigtede handlinger 

og om, hvor stor en reduktion af udledningen af drivhusgasser der skal nås inden 2020. På dagsorde-

nen er også tilpasningen til klimaforandringer, teknologioverførsel samt økonomi og finansiering. 
 
Klimamødet i København er den 15. konference mellem parterne bag Klimakonventionen (forkor-
tet til COP15). Samtidig er det et møde mellem Kyoto-protokollens parter. 
 
Næsten alle verdens regeringer vil være repræsenterede – sammen med mange journalister og del-
tagere fra ikke-statslige organisationer (miljøforkæmpere, erhvervsorganisationer, udviklingsor-
ganisationer, FN-organisationer og mange andre). 
 
Formelle beslutninger kan ikke træffes ved flertalsafgørelser. Da parterne er uafhængige nationer, 
skal de blive enige på basis af gensidig forståelse og konsensus. 
 
Formålet med mødet er, som beskrevet i Balikøreplanen, at indgå en ny global klimaaftale. 
 
 

 
 
 
 
 

Vi har brug for en Grøn New Deal, der kan gavne alle nationer, rige såvel som fattige... 
 

Vi har et presserende behov for en ny aftale om klimaforandringer, som kan sikre de politiske, 

juridiske og økonomiske rammer, der skal til for at udløse en vedvarende investeringsbølge. 

Vores reaktion på den økonomiske krise må kort fortalt fremme klimamålene, og vores reaktion  

på klimakrisen vil fremme økonomiske og sociale mål... 
 

De industrialiserede lande må fastlægge ambitiøse mål for nedbringelse af udledningen, koblet 

med delmål på mellemlangt sigt. 
 

Udviklingslandene bliver også nødt til at begrænse væksten i deres udledninger. For at kunne  

gøre det, får de brug for økonomisk og teknologisk støtte – ikke blot løfter, men håndgribelige 

resultater. Forandringer må integreres med strategier for udvikling og fattigdomsbekæmpelse.  

Det ene uden det andet, vil betyde at begge slår fejl... 
 

Vi skal ud af de fastlåste positioner – hvem har skylden, hvem skal handle først. Vi er alle i  

samme båd. 
 

Ban Ki-Moon 
FN’s generalsekretær 
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Parterne skal definere: 

• Hvilket fareniveau for global opvarmning kan accepters?  

• Hvordan bør indsatserne deles (ud fra princippet om fælles, men differentieret an-
svar)? 

• Hvilke handlinger bør foretages af hver part? 

• Hvilke midler bør fremmes og støttes, for at vi kan begrænse den globale opvarm-
ning og omstille os til klimaforandringer? 

• Hvilke regler og betingelser bør der være for en ny klimaaftale? 

 
Hovedspørgsmålene på dagsordenen er: 

• Fælles vision for handlinger på langt sigt 
Herunder globale mål for reduktion af udledninger inden midten af det 21. århun-                         
drede 

• Bindende mål for reduktioner 
Herunder de lande, som allerede er medlemmer af Kyoto-protokollen samt USA      
og andre lande med høj udledning og stor kapacitet til at skære ned på deres udled-
ninger. 

• Begrænsning af udledninger fra andre lande      
       - særligt store mellemindkomstlande med høje udledninger. 

• Tilpasning  
Samarbejde og støtte til opbygning af kapacitet, der sætter lande i stand til at hånd- 
tere negative konsekvenser af klimaforandringer. 

• Teknologioverførsel 
Samarbejde og støtte til udvikling og hurtig overførsel af klimasikre teknologier med  
lavt kulstofforbrug. 

• Økonomi og finansiering 
Som vi har været inde på, har rige lande høje udledninger, mens fattige lande ofte   
rammes hårdest af klimaforandringerne. Konferencen skal beslutte, hvordan der 
skaffes økonomiske midler til finansieringen af tilpasningen og udbredelsen af bedre 
teknologier. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kampen mod klimaforandringer kan kun vindes “hvis de mange, ikke de få, tager fat,” har en 

fremtrædende forsker sagt…  
 

Vi kommer ikke udenom, at vi ikke vil være i stand til at tackle denne krises fundamentale 

problemer uden en bred deltagelse fra offentligheden  
 
Jacqueline McGlade 
Leder af Det Europæiske Miljøagentur 
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3. Hvad skal der ske med udledningen af drivhus- 
gasser? 
 
Udviklingsforløb for udledninger 

Udledningerne bliver nødt til at toppe og falde, hvis vi ønsker at stabilisere koncentrationen af driv-

husgasser i atmosfæren. FN’s Klimapanel, IPCC, har vurderet mange undersøgelser af mulige udvik-

lingsforløb og er kommet frem til, at der er en rimelig chance for, at vi kan begrænse den globale 

temperaturstigning med 2 grader, hvis de globale udledninger topper snart og er mere end halverede 

inden 2050. 
 
Atmosfæren over os er vidtstrakt, men den er ikke uendelig. Så længe menneskeheden udleder 
flere drivhusgasser, end naturen kan absorbere, vil koncentrationen af drivhusgasser deroppe 
vokse. 
 
På den anden side er det umuligt at stoppe alle udledninger på én gang. At gøre dette ville være 
meget kostbart og skade mange mennesker. Man kan forestille sig, hvad der ville ske: Ingen elek-
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tricitet, ingen opvarmning, ingen transport, ingen produktion og intet byggeri, bortset fra de aktivi-
teter, der allerede i dag drives ved hjælp af vedvarende energikilder og kernekraft. De fleste fa-
brikker, skibe, biler, flyvemaskiner, elpærer, ventilatorer, air condition-anlæg, varmesystemer, 
computere og maskiner af enhver art ville ikke længere køre. 
 
For at stabilisere drivhuseffekten, skal udledningerne først begrænses, dernæst toppe og bagefter 
begrænses til en brøkdel af, hvad de er i dag. Alligevel vil temperaturerne ikke falde tilbage til det 
niveau, de tidligere har ligget på. Temperaturerne vil kun holde op med at stige. Jo før udlednin-
gerne topper og falder, jo lavere stabiliseringsniveauer kan opnås. 
 
Dette kaldes udledningernes udviklingsforløb. FN’s Klimapanel, IPCC, har vurderet næsten 200 
mulige udledningsforløb. IPCC er kommet frem til, at en global opvarmning på 2,0-2,4 grader vil 
være et sandsynligt resultat, hvis de globale udledninger topper inden for seks år og reduceres med 
50-85 procent omkring år 2050. 
 
Den seneste undersøgelse af udledningsforløb blev offentliggjort i april 2009. Den peger på, at der 
er omkring 75 procents chance for, at man kan holde den globale opvarmning under 2 grader, hvis 
verden udleder 1.000 milliarder tons CO2 i perioden fra år 2000 til år 2050. Mere end en fjerdedel 
af disse 1.000 milliarder tons er allerede blevet udledt. I dag er verdens samlede udledning på over 
50 milliarder tons om året, og tallet stiger stadig. Et lille regnestykke viser altså, at verdens udled-
ninger skal toppe og bagefter falde brat, hvis vi skal opnå en stabilisering på 2 grader. 
 
Det vil tage mange år, før vi ser det fulde resultat af vores handlinger, selv om vi skrider til hand-
ling med det samme. Hvis vi for eksempel besluttede i dag at lave nye, meget mere effektive biler, 
skulle de nye modeller først designes og testes, bilindustrien skulle bygge nye fabrikker og kun-
derne skulle købe nye biler og skrotte de gamle, før vi ville nå den fulde effekt af vores handling. 
At omlægge elektricitetsforsyningen, lave om på bygningerne eller brugen af cement og stål vil 
tage endnu længere tid. 
 
 

Fordeling af indsatsen 

Det er blevet foreslået, at de industrialiserede lande skal reducere deres udledninger med 25-40 

procent inden 2020 og med 75-95 procent inden 2050. Der er også stillet forslag om, at udviklings-

landene inden 2020 skal begrænse deres udledninger til 15-30 procent i forhold til basislinjen, og at 

de inden 2050 skulle reducere deres udledninger med 25 procent i forhold til år 2000. 

 
Når først et langsigtet mål og et udledningsforløb er blevet fastlagt, er næste skridt at nå til enig-
hed om fordelingen af indsatsen. Ud fra princippet om fælles men differentieret ansvar bør de 
industrialiserede lande reducere deres høje udledninger først, hvorimod udviklingslandene bør 
begrænse deres voksende udledninger, uden at det går ud over den bæredygtige udvikling og 
bekæmpelse af fattigdom. 
 
I forbindelse med forberedelserne af klimakonferencen i København er der blevet fremsat en lang 
række forslag. Et forslag går ud på, at de industrialiserede lande inden 2020 ’skal’ eller ’bør’ redu-
cere deres udledninger med ’mindst’ eller ’mere end’ 25-40 procent i forhold til niveauet i 1990. 
Inden år 2050 er det blevet foreslået, at de ’skal’ eller ’bør’ reducere deres udledninger med 75-85 
procent eller med ’mere end 95 procent’. De fleste forslag er i samme størrelsesorden som vurde-
ringerne fra FN’s Klimapanel, IPCC, af en mulig begrænsning af den globale opvarmning til om-
kring 2 grader over temperaturerne før industrialiseringen. 
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I forhandlinger mellem FN-Klimakonventionens og Kyoto-protokollens parter defineres ’industri-
aliserede lande’ udelukkende, som vi allerede har været inde på, som Annex I-lande (se side 19). 
Alle andre lande benævnes ‘udviklingslande’. 
 
For udviklingslandene, som gruppe betragtet, er det under forhandlingerne blevet foreslået, at 
deres udledninger omkring år 2020 ’skal’ eller ’bør’ ligge ‘betydeligt’ eller ‘i størrelsesordenen 
15-30 procent’ under deres basislinje. Forslagene indebærer, at disse lande skal støttes og sættes i 
stand til at gøre dette ved hjælp af teknologi, finansiering og kapacitetsopbygning (se side 36), og 
at de kan fordele indsatsen indbyrdes.. 
 
Det er blevet forslået, at udviklingslandene, som gruppe betragtet, skal reducere deres udledninger 
inden 2050 med 25 procent i forhold til år 2000. 
 
Nogle forslag ser udtrykkeligt bort fra de mindst udviklede lande. 
 
Nogle af de lande, der ikke er med i Annex I, er lande med betydelig økonomisk indkomst og/eller 
høje udledninger. Det er et centralt spørgsmål i klimaforhandlingerne, hvorvidt disse lande burde 
påtage sig større forpligtelser til at begrænse udledningerne i en ny klimaaftale, sammenlignet med  
 

At begrænse udledninger i forhold til basislinjen betyder, at udledninger-
ne stadig kan vokse i en periode, om end ikke så hurtigt som de ville 
have gjort, hvis der ikke var taget yderligere forholdsregler. 

Betydelig økonomisk indkomst  

Argentina, Bahrain, Brasilien, Brunei, Chile, Costa Rica, Forenede Arabiske Emirater, Hviderusland, Israel, Kuwait, Malaysia, Mexico, 

Oman, Qatar, Saudi-Arabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea.  
 
Høj udledning  

Argentina, Brasilien, Kina, Ægypten, Indien, Indonesien, Iran, Malaysia, Mexico, Saudi-Arabien, Sydafrika, Sydkorea, Thailand, Tyrkiet, 

Uruguay. 

 

Denne liste omfatter lande med høje udledninger, målt både land for land og pr. person. Placeringen vil se meget forskellig ud, afhængig  

af hvilken målemetode, der bruges. 

 

Eksempler på ikke-Annex I-lande med betydelig økonomisk indkomst og høje udledninger: 

 

Udledninger 
Basislinje 
(Business as 
usual) 

Tid 

Begrænsning  

Reduktion  
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udviklingslandene generelt. Nogle fremfører det argument, at hvis de ikke gør det, vil det være 
umuligt at begrænse den globale opvarmning tilstrækkeligt, også selvom målene sættes højt for 
Annex I-landene. Andre fremfører, at det ikke er retfærdigt at behandle disse lande anderledes end 
udviklingslandene generelt. Der er blevet foreslået forskellige kriterier for, hvordan man fastlæg-
ger de enkelte landes forpligtelser. Og det er blevet foreslået, at man skal basere forpligtelserne på 
udledninger pr. capita (det vil sige pr. person), udledninger pr. land, historisk ansvar og national 
indkomst pr. indbygger. En blanding af disse kriterier er også blevet foreslået. 
 
 

De industrialiserede landes indstilling 

Sammenlignet med 1990 er der stor forskel på, hvor meget de forskellige industrialiserede lande 

udleder i dag. Der er også stor forskel på regeringernes villighed til at forpligte sig til bindene 

målsætninger i 2020. 

 
Annex I-landene med bindende Kyoto-målsætninger kan indtil nu påvise meget forskellige udled-
ningsreduktioner. I Østeuropa, inklusive Rusland, faldt udledningerne meget brat i årene lige efter 
1990. Udledningerne er nu på vej op i de fleste af disse lande. I dele af Nord- og Vesteuropa er 
udledningerne blevet reduceret, særligt i Tyskland og Storbritannien. I Sydeuropa er udledninger-
ne steget. Den Europæiske Union har samlet set reduceret sine udledninger. De øvrige Kyoto-
lande (Canada, Japan, Australien og New Zealand) har haft stigende udledninger. USA har også 
haft stigende udledninger. Udledninger er også steget i højindkomstlande uden for Annex I. 
 
Den Europæiske Union har selv besluttet at reducere sine udledninger med 20 procent inden år 
2020 i forhold til niveauet i 1990. I forbindelse med internationale forhandlinger tilbyder EU at 
reducere med yderligere 10 procent, hvis der kan opnås en ny stærk klimaaftale. Den fælles mål-
sætning for alle industrialiserede lande bør være en 30 procents reduktion, siger den Europæiske 
Union. 
 
USA sigter på at skære udledningen af drivhusgasser ned til niveauet for 1990 inden 2020. Hvis 
den lovgivning, der er fremlagt i Kongressen, bliver vedtaget, kan udledningerne blive skåret lidt 
mere ned. Men der er dog stadig en kløft på 20-25 procent mellem USA’s målsætninger og den 
målsætning på 25-40 procent, der nævnes af IPCC og foreslås af mange lande. 
 
Den amerikanske chefforhandler, Todd Stern, har sagt: »At insistere på, at USA skal skære sine 
udledninger ned med 25-40 procent i forhold til niveauet for 1990, er en opskrift på at få forhand-
lingerne til at gå i hårdknude.« Politik er det muliges kunst, lyder hans begrundelse. I USA er der 
meget ringe politisk støtte til en så drastisk nedskæring (sammenlagt en nedskæring på 40 procent 
over ti år). 
 
»Det, der tæller, er at komme ind på en realistisk vej fra nu af og frem til 2050... Et mere stejlt 
forløb i den senere del af perioden kunne udligne en lidt mere langsom start,« siger Todd Stern. 
USA’s mål er at skære sine udledninger ned med 80 procent i 2050. 
 
 

Udviklingslandenes indstilling 

Alle ikke-Annex I-lande siger, at de industrialiserede lande skal tage føringen i udledningsreduktio-

nerne. Udviklingslandenes vilje til at påtage sig bindende forpligtelser til at begrænse og efterføl-

gende nedskære deres udledninger varierer i forhold til deres evner og velstand. 
 
Der er generel enighed om, at udviklingslandene har brug for økonomisk vækst og større energi-
forsyning, så de kan håndtere fattigdom og voksende befolkningers behov. 



2828 

 28 

 

 
På den anden side har nogle udviklingslande med høj økonomisk vækst evnen til at begrænse eller 
reducere deres udledninger. Nogle områder i den såkaldte ‘tredje verden’ har mange industrivirk-
somheder og mange mennesker med høje indkomster og højt forbrug. Selv i fattige lande er der 
muligheder for at reducere udledninger for få midler. 
 
De mindst udviklede lande har ikke råd til at bruge så meget energi, som de vil, uanset om den er 
fossil eller vedvarende. Mange udviklingslande har imidlertid fremlagt planer, der sigter på at 
dæmpe stigningen i udledningen af drivhusgasser, spare energi og blive mere energieffektive. 
 
I Kina stiger udledningerne meget hurtigt. Kineserne udleder nu flere drivhusgasser end nogen 
anden nation. Kina har planer om at dæmpe stigningen ved at reducere energiforbruget pr. produ-
ceret enhed med 20 procent fra 2006 til 2010 og om at firedoble Kinas bruttonationalprodukt mel-
lem 2001 og 2020, samtidig med at energiforbruget kun fordobles. Kinesiske virksomheder, der 
fremstiller batterier, elektriske køretøjer, solpaneler og vindmøller er i hastig vækst. 
 
Indien siger, at de prioriterer økonomisk vækst for at sætte en stopper for fattigdom, samtidig med 
at de går over til renere energikilder, først og fremmest solenergi. Vores udledninger pr. capita (det 
vil sige pr. person) vil aldrig overstige de rige landes, siger regeringen. 
 

 
 

Midler til at begrænse den globale opvarmning 

Det er muligt at reducere udledningen af drivhusgasser ved at gennemføre en overgang til en anden 

energi-fremtid. Brugen af fossile brændsler kan minimeres. Teknologier med lavt kulstofforbrug kan 

bruges og videreudvikles. Energibesparelser, energieffektivitet og en kombination af energi fra ved-

varende energikilder er vigtige midler. Atomkraft bliver fremhævet som en del af løsningen. Tekno-

logier til opsamling af CO2 fra kraftværker og fabrikker og efterfølgende lagring i undergrunden er 

ved at blive udviklet. Bevaring af skove, jordbeskyttelse og forbedringer af landbruget er også en del 

af løsningen. Såkaldt ’geo-engineering’ kan vise sig at være den sidste udvej. 

 
Der findes teknologier, der reducerer brugen af fossile brændsler. De industrialiserede lande har 
midler til at gå over til teknologier med lave udledninger, hvis de vælger at gøre det. Udviklings-
landene har muligheden for at vælge nye udviklingsveje, selvom de måske har brug for støtte for 
at kunne gør det. I debatten om klimaforandringer taler man om ’leapfrogging’, det vil sige at 
springe et udviklingstrin over og gå direkte til en mere bæredygtig måde at gøre ting på. Et eksem-
pel er den måde, telefoner er blevet udbredt i mange udviklingslande. I stedet for at bruge ressour-
cer på at trække kabler, sprang de direkte til mobiltelefonernes trådløse teknologi. 
 

I Indien skal jeg skaffe elpærer til en halv milliard mennesker. I Vesten ønsker I at køre så hurtigt 

som muligt i jeres Mercedes’er. Vi har ‘overlevelses’-udledninger, I har ’livsstils’-udledninger. 

Forholdene er ikke sammenlignelige. Jeg forsøger at levere et mindstemål af energiydelser, 

hvorimod I ikke er parate til at opgive bare en lille smule af jeres overflodslivsstil eller opgive jeres 

forbrugsmønstre. 
 
Shyam Saran 
Indiens særlige udsending i klimaforandringer 
 

December 2008 
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Man kan spare energi eller bruge den mere effektivt på mange måder 
Nogle af dem kræver ikke andet end god vilje. Andre er mere krævende. Nogle passer til rige lan-
de, andre til fattige lande. Nogle forandringer kan laves af enkeltpersoner, hvorimod andre kræver 
politiske beslutninger og investeringer, hvis de skal blive til noget. 
 
Eksempler: Hold op med at lave mad over åben ild, brug i stedet et brændekomfur, hvis du har 
råd. Isoler husene i stedet for at opvarme utætte bygninger. Byg moderne bygninger der næsten 
ikke har brug for energi udefra til opvarmning og afkøling. Hold op med at dyrke grønsager i op-
varmede drivhuse, når det er muligt at dyrke grønsager i det fri. 
 
Hold op med at bruge stål og aluminium, når andre materialer kan dække behovet. Hold op med at 
køre hurtigt i halvtomme køretøjer. Hold op med at flyve så meget. Hold op med at købe ting, du 
ikke rigtig har brug for. Køb energibesparende modeller. Vær opmærksom på dit energiforbrug. 
Lav om på dine vaner. Overvej at tage cyklen. Sluk lyset, når der ikke er nogen i rummet. 
 
Store effektivitetsgevinster er mulige på kraftværker og i de fleste brancher. I dag er det muligt at 
fremstille husholdningsapparater og elektronik, der yder mere end de gamle, samtidig med at de 
bruger mindre energi. I tætbefolkede byer med effektiv kollektiv trafik er energibehovet til trans-
port meget mindre end i spredte byområder med tæt biltrafik. På den anden side kan moderne biler 
fremstilles, så de bruger meget mindre energi end tunge benzinslugere. Vaskemaskiner kan funge-
re med koldt vand, takket være nye enzymer i vaskepulver. Energisparepærer er ret udbredte i dag. 
Næste generation, LED-lys, sparer endnu mere energi. 
 
Effektive opfindelser koster typisk mere end de ineffektive. Men de koster som oftest mindre, hvis 
man tager den samlede udgift i hele deres levetid med i betragtningen.  
 
Energibesparelser og energieffektivitet baner vejen for en dækning af de resterende energibehov 
ved at bruge nye, intelligent styrede energisystemer, der bruger vedvarende energikilder. Tricket 
er at kombinere mange energikilder og opnå maksimal ydelse med minimal tilførsel af energi. I 
mange dele af verden er kraftværker adskilt fra varmeværker. Men en kombination af varme- og 
kraftproduktion bruger meget færre ressourcer. Vindmøller og solenergi kan kombineres med re-
servekilder, som vandkraft og biomasse, som kan bruges, når det ikke blæser og der ikke er noget 
sollys. Om natten kan vindenergien, hvis det blæser og der ikke er nogen, der skal bruge strømmen 
fra vindmøllerne, bruges til at oplade batterier i elbiler og til varmepumper. Bortset fra vindenergi, 
solvarme og solenergi bliver der udviklet energikilder som bølge- og tidevandsenergi, jordvarme, 
biogas og biobrændstoffer. 
 
De fleste løsninger udvikles til brug i relativt velstående industrisamfund og byer. Udviklingslan-
dene kan imidlertid springe et udviklingstrin over, hvis der bliver lavet en aftale, der støtter over-
førsel af de bedste teknologier, der er til rådighed, til disse lande. 
 
Atomkraft 
Atomkraft bliver fremhævet som en del af løsningen. Fordelen er rigeligt med elektricitet uden ud-
ledning af drivhusgasser. Ulemperne er, at der ikke er fundet en endegyldig løsning på problemet 
med radioaktivt affald, uran er ikke en vedvarende energikilde, og der bruges fossilt brændsel i 
forbindelse med uranudvinding. Den samlede økonomi forbundet med atomkraft er genstand for 
mange diskussioner. Hvis det blev besluttet, at vi i høj grad skulle benytte os af atomkraftværker i 
fremtiden, ville det tage flere årtier, før de ville være i stand til at dække væsentligt mere af ver-
dens energibehov, end de gør i dag, siger Det Internationale Energi Agentur. 
 
CO2-opsamling og -deponering 
CO2-opsamling og -deponering er blevet foreslået som et middel til at fortsætte afbrændingen af  
fossile brændsler, uden at det skader klimaet. Teknikken går ud på at opsamle kuldioxid fra ud-
stødningen, rense og tørre den, udsætte den for et højt tryk, så den bliver flydende, og pumpe den 
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tilbage i undergrunden. Teknologien er endnu ikke klar til at blive taget i brug. Det vil tage over 
10 år, før den er klar til brug i stor målestok. 
 
Bevaring af skove, jordbeskyttelse og landsbrugsforbedringer 
Bevaring af skove, jordbeskyttelse og landsbrugsforbedringer kan i høj grad bidrage til at begræn-
se udledningen af drivhusgasser. Disse tiltag kan fremmes gennem landreformer og ændringer i 
den måde, jorden anvendes på, og de metoder, landbruget bruger. 
 
’geo-engineering’ 
Endelig er såkaldt ’geo-engineering’ blevet foreslået som en måde at redde kloden fra global op-
varmning, hvis det ikke lykkes at reducere udledningen af drivhusgasser hurtigt nok. En idé er at 
sprede jern i havet for at få alger til at vokse hurtigt og i rigt mål og opmuntre dem til at absorbere 
mere CO2 fra atmosfæren. Et andet forslag går ud på at skyde svovlpartikler op i den øvre atmos-
fære, hvor de vil reflektere noget af sollyset og afkøle jorden. Ingen af disse ideer er imidlertid 
efterprøvet, og de kan meget vel have alvorlige og uventede bivirkninger. 
 
 

Hvor dyrt er det at bekæmpe den globale opvarmning? 

FN’s Klimapanel, IPCC, har gennemgået omkostningsanalyser offentliggjort i videnskabelige tids-

skrifter. Panelet konkluderede, at omkostningerne ved at stabilisere koncentrationen af drivhus-

gasser ikke vil overstige 0,12 procent af verdens samlede økonomiske omsætning  om året. Nogle 

siger, at omkostningerne ved ikke at gøre noget overstiger omkostningerne ved at handle. Andre 

siger, at det ville give større udbytte at investere i andre globale problemer. 
 
0,12 procent er en lille del af den forventede økonomiske vækst. Om tallet betragtes som højt eller 
lavt, afhænger af, hvor høj værdi man tillægger fremtidens sikkerhed i forhold til nutidigt forbrug. 
Det afhænger også af vore forventninger til fremtiden og de risici, vi er parate til at løbe. 
 
Indtil for nylig har politikere og økonomer i mange lande sagt, at det ville skade landets økonomi, 
hvis det skulle skære ned på sine udledninger. I dag siger mange politikere og økonomer tvært-
imod, at et skift til en økonomi med lavt kulstofforbrug ville være en fordel for landets økonomi. 
 
Verden forventes at investere næsten 1.000 milliarder US dollars hvert år fra nu af og frem til år 
2030 for at skaffe energi til den voksende befolkning i verden, de voksende økonomier og det vok-
sende forbrug. Hvis den globale opvarmning skal stoppes, skal der investeres endnu flere penge, 
fordi teknologier med lavt kulstofforbrug koster flere penge i begyndelsen, selvom de på længere 
sigt sparer penge ved at bruge mindre fossilt brændsel. 
 
Ville det være klogt, hvis vi gjorde os rigtigt umage med at sætte en stopper for afbrændingen af 
fossilt brændsel og rydningen af skove så hurtigt som muligt? Eller skulle vi hellere vente lidt og 
se, om prisen på nye teknologier falder?  
 
Ifølge nogle økonomer bør man tage hensyn til, at de tiltag, der skal til for at begrænse den globale 
opvarmning, vil blive lettere at lave engang i fremtiden, fordi teknologierne i mellemtiden vil blive 
billigere, og folk vil blive rigere som et resultat af den økonomiske vækst. Det ville være klogere 
at investere penge i noget, der giver større udbytte, eller noget, der har en mere umiddelbar effekt i 
dag – og bruge de penge, der er tjent på den måde, i fremtiden til at klare den globale opvarmning, 
hævder de.  
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Ifølge Stern-rapporten (en rapport, udarbejdet for den britiske regering om de økonomiske konse-
kvenser af klimaforandringerne, offentliggjort i 2006) overstiger omkostningerne ved ikke at gøre 
noget ’i høj grad’ de omkostninger, der er forbundet med at reducere udslippene. Omkostningerne 
ved skadevirkningerne vil stige i takt med at den globale opvarmning accelererer. Omkostningerne 
ved at reducere udledningerne vil tjene sig ind, i takt med at teknologierne bliver konkurrencedyg-
tige, siger Stern-rapporten. 
 
Resultaterne af den slags økonomiske beregninger afhænger i høj grad af de antagelser, der lægges 
til grund, vedrørende den fremtidige vækst og omfanget af den globale opvarmnings fremtidige 
skadevirkninger. Hvis man forventer høj økonomisk vækst, vil man betragte fremtidige omkost-
ninger og de nødvendige fremtidige investeringer som lavere, end hvis man beregner de fremtidige 
udgifter ud fra en lavere vækstfaktor. 
 
De forskellige synspunkter på klimaforandringernes økonomi afhænger også af ideologier og af 
forskellige antagelser om, hvordan teknologier bliver udviklet. Nogle økonomer og politikere me-
ner, at nye teknologier burde støttes i opstartsfasen ved hjælp af lovgivning, finansiering og skrap-
pe standarder. I sidste ende vil de blive konkurrencedygtige, hævder de. Andre mener, at det bør 
overlades til de fri markedskræfter uden offentlig indblanding – bortset fra forskningsstøtte. 
 
 

Hvad er omkostningerne, og hvad er gevinsterne? 

Omkostningerne ved at reducere udledningen af drivhusgasser svinger voldsomt. Nogle energispa-

rende foranstaltninger og livsstilsændringer er ganske gratis. Nogle løsninger har ekstragevinster, 

såsom mindre forurening og forbedret folkesundhed. Andre løsninger, specielt udviklingen og ind-

førelsen af ny teknologi, er dyre særligt i begyndelsen. Internationalt samarbejde kan nedbringe 

disse omkostninger og maksimere gevinsterne. 

Sir Nicholas Stern  
Rådgiver for den britiske regering 
 

The Stern Review anbefaler 
 

Kvotehandel 

Kvotehandel er en handlekraftig måde at fremme omkostningseffektive reduktioner på. Hvis målsæt-

ningerne er stramme i rige lande, ville de hvert år kunne købe kvoter, der er mange milliarder dollars  

værd, i udviklingslandene og på den måde støtte deres overgang til en udvikling med lavt kulstofforbrug. 
 

Teknologisamarbejde 

Teknologisamarbejde burde fremmes. Støtte til forskning og udvikling burde fordobles og støtte til 

anvendelsen burde femdobles. 
 

Beskyttelse af skove 

At dæmpe skovrydning er en yderst omkostningseffektiv måde at reducere udledninger på. I dag bidrager 

tabet af naturlige skove mere til de globale udledninger end transportsektoren samlet set. 
 

Tilpasning 

Det er de fattigste mennesker og lande, der er mest sårbare over for klimaforandringer. De rige lande  

burde leve op til deres egne løfter om at øge støtten og udviklingsbistanden. 
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Nogle løsninger er ganske gratis 
De omtales som ‘no regret’-løsninger, hvilket betyder, at penge sparet er penge tjent. Det er billi-
gere at producere varme og strøm samtidig, end hvis man producerer elektricitet i et anlæg og  
 
varme til opvarmning i et andet. Det koster ikke noget at slukke lyset, når det ikke skal bruges, el-
ler at køre i en let lavenergi-bil i stedet for en tung benzinsluger. Isolering af huse tjener sig ind på 
få år, afhængig af energipriserne.  
 
Nogle løsninger har store afledte fordele 
Den tid, mange afrikanske familier bruger på at samle brænde, kunne bruges til andre og bedre 
ting, hvis de havde et brændekomfur. I mange byer forurener udstødningen fra bilerne luften og 
slår mange indbyggere ihjel eller gør dem syge. Hvis man gik over til el- eller hybridbiler, ville det 
være en fordel både for helbredet og for klimaet. Bæredygtig skovdrift og arealstyring ville give 
større afkast i det lange løb end skovrydning og nedbrydning af landområder. 
 
Nogle løsninger er billigst, hvis de bliver sæt i værk med det samme 
Hvis der kan forventes flere oversvømmelser, er det billigere at hæve kældre og veje med det sam-
me, end at gøre det, efter at skaden er sket. Det samme gælder de fleste beslutninger vedrørende 
fysisk planlægning. 
 
Teknologi med lavt kulstofforbrug koster mere i begyndelsen; senere bliver den billigere 
Vindmøller er dyrere end konventionelle kraftværker – men når først de er bygget, laver de elektri-
citet uden brændsel i mange år. Det gælder også de fleste andre vedvarende energikilder og energi-
effektivt udstyr. Problemet er, at mange mennesker og lande ikke har råd til den type investerin-
ger, fordi de har brug for pengene til akutte formål. 
 

Vi får tit at vide, at den globale opvarmning er vor tidsalders afgørende udfordring – at vi skal  

skære meget drastisk ned på vore udledninger her og nu. Men folk køber ikke ideen om, at  

kloden vil gå under, medmindre vi handler. 
 

Heldigvis er der en bedre mulighed: At sørge for at alternativer med lavt kulstofforbrug, som sol-  

og vindenergi, bliver konkurrencedygtige i forhold til gamle kuldrevne energikilder. Dette kræver,  

at vi bruger mange flere penge på forskning og udvikling af teknologier med lavt kulstofforbrug. 

Det ville have været oplagt, hvis investeringerne i denne type forskning var steget, da Kyoto-

protokollen gjorde brugen af fossile brændsler dyrere, men det skete ikke. 
 

Udledningsnedskæringer som dem, der fulgte i kølvandet på Kyoto, vil aldrig blive andet end en  

dyr afledningsmanøvre fra det virkelige problem, nemlig at vi skal vænne os af med at bruge  

fossile brændsler. Vi kommer ikke udenom, at kul er og bliver den eneste måde, u-landene kan 

arbejde  sig ud af fattigdommen på. Forbrænding af kul leverer halvdelen af verdens elektricitet  

og hele 80 procent af elforbruget i Kina og Indien, hvor arbejderne nu har fået en livskvalitet,  

deres forældre knapt nok var i stand til at forestille sig. 

 
Bjorn Lomborg 
Direktør for Copenhagen Consensus Center 
 
New York Times, 25. april 2009 
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Nogle teknologier med lavt kulstofforbrug er dyre i dag 
For eksempel er elbiler og solenergi klart dyrere nu end elektricitet fra kulfyrede anlæg. Nogle 
mennesker mener, at de rige lande burde støtte disse teknologier ved at købe dem. Andre hævder, 
at disse penge ville gøre mere gavn, hvis de blev brugt på andre ting. 
 
Nogle løsninger vil ikke blive brugt, medmindre de bliver støttet økonomisk 
I mange lande gives der forskellige former for støtte til fossilt brændsel. Nogle hævder, at denne 
støtte er forvridende og omgående burde afskaffes, og at pengene i stedet burde bruges til at støtte 
teknologier med lavt kulstofforbrug. Mange lokale politikere er imidlertid bange for, at en sådan 
omlægning ville medføre, at deres befolkninger ville miste arbejdspladser, og skade landets øko-
nomi. 
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4. Økonomien i forhold til teknologi og tilpasning 
 
Prisen for at bruge fossile brændsler 

For at stimulere energieffektivitet og sætte skub i udviklingen af teknologier med lavt kulstofforbrug, 

kan prisen på brug af fossile brændsler sættes op ved hjælp af beskatning eller omsættelige udled-

ningskvoter. Høje priser på fossile brændsler vil skade udviklingslandenes økonomi hvis ikke de får 

kompensation. Til gengæld kan kvotehandel være en fordel for udviklingslandene.  
 
Prisen på fossile brændsler bestemmes af verdensmarkedet. I de senere år er prisen, især på olie, 
svinget meget, på grund af ændringer i udbud og efterspørgsel. Det siger sig selv, at høje og stabi-
le priser på fossile brændsler er en gunstig situation for udviklingen af teknologier med lavt kul-
stofforbrug og for disse teknologiers konkurrenceevne. 
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I et århundrede eller mere har billig olie, kul og naturgas være drivkræfter i udviklingen af indu-
strisamfund. Mange af disse lande har lagt afgifter på fossile brændsler for at finansiere offentlige 
udgifter, og fordi de ønskede at stimulere energibesparelser, investeringer i energi-effektivitet og 
vedvarende energikilder. 
 
Høje priser på fossile brændsler er især en byrde for udviklingslandene. I perioder med høje olie-
priser på verdensmarkedet, har regeringerne i mange udviklingslande følt det nødvendigt at yde 
økonomisk støtte til fossile brændsler, for at holde deres økonomier i gang og lette livet for deres 
befolkninger. 
 
Ensartede afgifter på fossile brændsler foretrækkes af nogle økonomer og miljøforkæmpere som et 
effektivt redskab til at fremme overgangen til økonomier med lavt kulstofforbrug. Fattige mennes-
ker og fattige lande kunne få kompensation på andre måder for de muligheder, de mister. Indtæg-
terne fra afgifterne kunne for eksempel bruges til at støtte fattigdomsbekæmpelse, bæredygtig ud-
vikling og adgang til energi med lavt kulstofforbrug. 
 
Brændselsafgifter er forholdsvis lette at kontrollere og de deraf følgende højere priser på elektrici-
tet og benzin ville sende klare signaler til bil- og husejerne og til erhvervslivet. Ideen om en global 
beskatning af kulstof er imidlertid kompliceret, fordi de fleste lande insisterer på, at skatter og af-
gifter er et rent nationalt anliggende. 
 
Et skridt i den retning kunne være en afgift på brændsler til skibs- og lufttrafikken, da disse 
brændsler ikke er pålagt afgifter af nogen nation, og udledningerne fra den internationale luft- og 
skibstrafik stiger. Det ville imidlertid være let for luftfartsselskaber og rederier at undgå den type 
afgifter, hvis blot nogle få lande tillod afgiftsfrit salg af brændsler. 
 
Kvotehandel er muligvis mindre effektivt, men det har den fordel, at det er accepteret i større 
udstrækning. Kvotehandel nationer imellem er en del af Kyoto-protokollen. Den Europæiske 
Union har desuden et kvotehandelssystem for virksomheder. Det forventes, at international 
kvotehandel vil blive en vigtig del af en ny klimaaftale.  
 
Hvis den bliver gennemført konsekvent, vil kvotehandel virke som en tilskyndelse til at reducere 
brugen af fossilt brændsel og skovrydning. Men, hvis der tildeles for mange kvoter og hvis det ge-
nerelle økonomiske aktivitetsniveau falder, virker systemet ikke, fordi prisen for at købe en kvote 
på udledning af 1 ton drivhusgasser vil falde. Virksomheder, der har brug for kvoter, vil derfor 
kunne købe dem billigere end omkostningerne ved at investere i klimavenligt udstyr med lavt kul-
stofforbrug eller energibesparelser. Dette er sket to gange i Europa. For at undgå, at det sker igen, 
har Den Europæiske Union besluttet, at bortauktionere kvoterne i stedet for at fordele dem frit. 
 
Set fra mange udviklingslandes synspunkt har kvotehandel den fordel, at den kan tiltrække 
investeringer fra lande og virksomheder, der har brug for udledningstilladelser. 
 
 

Behov for tilpasning 

Nogle lande er begyndt at tilpasse sig den uundgåelige del af fremtidige klimaforandringer. De mest 

sårbare lande og mennesker har brug for støtte til at gøre det. 
 
Alle lande bliver nødt til at tilpasse sig klimaforandringerne, da den globale opvarmning på grund 
af tidligere udledninger vil medføre en global opvarmning på mere end 1 grad i forhold til niveau-
et før industrialiseringen. Nogle lande er begyndt at tilpasse sig i begrænset omfang. Eksempler på 
denne tilpasning er kystsikring i Maldiverne og Nederlandene, forebyggelse af springflod fra glet-
sjersøer i Nepal, vandforvaltning i Australien og regeringsinitiativer i forhold til hedebølger i nog-
le europæiske lande. 
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Mange tidlige virkninger af klimaforandringer kan med held tackles ved hjælp af tilpasning. I takt 
med at der kommer yderligere klimaforandringer, vil mulighederne for tilpasning mindskes og 
omkostningerne vil stige. Der findes en lang række mulige tiltag over for klimaforandringer. De 
omfatter ændring af politikker, ledelse, adfærd, anlægsarbejder og andre tekniske forandringer. 
Eksempler spænder fra nye plandirektiver til bygning af diger og ændret anvendelse af landom-
råder. 
 
Tilpasning kræver overvindelse af mange barrierer: Mangel på information, mangel på penge, 
modstand mod foreslåede ændringer osv. Manglende kapacitet og ressourcer er afgørende, særligt 
i udviklingslandene. 
 
Andre belastninger, som fattigdom, ulige adgang til ressourcer, fødevareusikkerhed, konflikter og 
sygdomme, kan forværre sårbarheden over for klimaforandringer. Bæredygtig udvikling kan redu-
cere disse trusler. Under alle omstændigheder kan mange negative påvirkninger fra klimaforan-
dringer undgås, hvis de enkelte samfund er godt forberedte. 
 
 

Behov for teknologioverførsel 

Det er i alle menneskers interesse, at udviklingslandene reducerer deres udledninger. For at kunne 

gøre det, har de brug for nye teknologier. Støtte og samarbejde er nødvendigt for at muliggøre en 

problemfri teknologioverførsel.  
 
Det er i alle verdensborgeres interesse, at udviklingslandene ikke følger det samme udviklingsspor 
og gentager de fejltagelser, de industrialiserede lande begik før nogen kendte til global opvarm-
ning. 
 
I dag er kul imidlertid stadig en billig energikilde, og gammeldags apparater er billigere end mo-
derne teknologier med lavt energi- og kulstofforbrug. De nye teknologier udvikles fortrinsvis i 
højindkomstlande. 
 
For at begrænse og reducere udledninger i udviklingslandene er en overførsel af disse teknologier 
nødvendig. Ofte ejes ejendomsretten til disse teknologier af selskaber, som ønsker at tjene på dem, 
så de kan få deres investeringer i forskning og udvikling dækket. 
 
For at sætte mere fart i teknologioverførslen må en ny klimaaftale indeholde foranstaltninger, så 
teknologioverførslen støttes økonomisk. 
 
Det handler især om to ting. Den ene går ud på at give kompensation for en del af prisforskellen 
mellem gamle og nye teknologier. Den anden handler om, at klimavenlige energiteknologier gene-
relt har høje startudgifter fulgt af lavere udgifter til brændstofforbrug. Derfor er det nødvendigt 
med større investeringsstrømme og adgang til finansiering af de høje indledende investeringer. 
 
Et forslag går ud på, at lande, der begrænser deres udledninger væsentligt sammenlignet med ba-
sislinjen, vil få ret til at modtage støtte i tilsvarende målestok til anskaffelsen af nye teknologier. 
 
 

Finansiering af tilpasning og teknologioverførsel 

I de nuværende forhandlinger for at nå frem til en ny aftale spiller finansiering af tilpasning og tek-

nologioverførsel en afgørende rolle af to grunde. En af grundene er, at mange sårbare lande har al-

vorligt behov for midler til at forebygge påvirkninger fra klimaforandringerne. En anden grund er, at 

udviklingslandene finder det rimeligt og retfærdigt, at rige lande med rigelige ressourcer og høje 

udledninger betaler for at udbedre den skade, de primært er ansvarlige for. 
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Mange lande – blandt andet mange fattige lande – har alvorligt behov for kapacitet og udstyr, hvis 
de skal tilpasse sig klimaforandringerne. De mangler også teknologi, så de kan dæmpe stigningen i 
deres udledninger. De lande, der ikke har haft store udledninger af drivhusgasser i løbet af landets 
historie, føler, at de industrialiserede lande, som har bygget en stor del af deres rigdom på brugen 
af fossilt brændsel, burde være ansvarlige for at skaffe den nødvendige finansiering. 
 
Uden tilstrækkelig finansiering af tilpasning og teknologioverførsel vil ingen klimaaftale blive be-
tragtet som rimelig og retfærdig af flertallet af parterne. Skøn over det nødvendige behov ligger 
generelt et pænt stykke over 100 milliarder US dollars om året. 
 
Det forventes, at finansieringen bliver nødt til at komme fra mange forskellige kilder. De omfatter 
regeringsstøtte og lån, Verdensbankens klimainvesteringsmidler, midler administreret af FN, mid-
ler fra den private sektor, måske støttet af regeringstiltag osv. 
 
Det bliver debatteret, hvorvidt der bør laves et finansielt system, der automatisk udløser den nød-
vendige finansiering, i stedet for afhængigheden af tilsagn fra enkelte lande opnået gennem for-
handlinger. Et sådant system kunne installeres ved at lægge en skat på kvotehandel; ved at beskat-
te udledningen fra fossile brændsler og international transport; ved at pålægge industrialiserede 
lande at betale en fast del af deres nationalindkomst eller ved at lægge skat på internationale mo-
netære transaktioner. 
 
Det bliver også debatteret, hvilke lande der burde være forpligtede til at bidrage til den nødvendige 
finansiering. Mange udviklingslande føler stærkt, at finansieringen burde være noget, som udeluk-
kende industrialiserede lande var forpligtede til, og at de mindst udviklede lande burde være frita-
get. Andre hævder, at nogle udviklingslande også burde være forpligtede til at bidrage, men under 
hensyntagen til spørgsmål som udledninger, befolkningsstørrelse og økonomisk udvikling. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D e  m i n d s t  u d v i k l e d e  l a n d e   

 

Ifølge FN er de mindst udviklede lande:  

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodja, Kap Verde, Den Centralafrikanske Republik,  

Tchad, Comorerne, Den Demokratiske Republik Congo, Djibouti, Ækvatorialguinea, Eritrea, Etiopien, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau,  

Haiti, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Maldiverne, Mali, Mauretanien, Mocambique, Myanmar, Nepal, Niger,  

Rwanda, Samoa, Sao Tomé og Principe, Senegal, Sierra Leone, Salomonøerne, Somalia, Sudan, Østtimor, Togo, Tuvalu, Uganda, 

Tanzania, Vanuatu, Yemen og Zambia. 
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Annex I: FN’s Klimakonvention. Link: 
www.unfccc.int. 
 
Indkomst per capita: International Monetary Fund, 
IMF, World Economic Outlook Database, april 
2009. Link: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_
GDP_(nominal)_per_capita#cite_note-0.  
 
Kyoto-protokollen: Den fulde tekst, beslutninger og 
krav til overholdelse (compliance), se www.unfccc.int.  
 
Akut behov for handling 

Videnskabelig vurdering af timing: Bali-
handlingsplanen henviser til Fourth Assessment 
Report, Working Group III. Det tekniske 
sammendrag, Technical Summary, side 39 siger: 
For at stabilisere temperaturerne ved 2,0-2,4 grader 
over niveauet før industrialiseringen når den nye 
ligevægtstilstand er nåët, bør de globale CO2-
udledninger toppe i år 2000-2015 og falde med 50-
85 procent inden 2050 (Stabiliseringsscenarier, 
kategori 1).  
 
Benægtere og skeptikere: En fremtrædnede 
benægter er Tjekkiets præsident, Vaclav Klaus. 
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»Global opvarmning er en falsk myte, det siger 
enhver fornuftig person og videnskabsmand,«, 
sagde han i en tale på The Cato Institute, 
Washington, 9. marts 2007. Lederen af Urban 
Renaissance Institute, Lawrence Salomon, skrev 
bogen The Deniers: The World Renowned Scientists 
Who Stood Up Against Global Warming Hysteria, 
Political Persecution, and Fraud** And those who 
are too fearful to do so, i 2008. De nævnte 
benægtere og skeptikere er blandt andre Edward 
Wegman, George Mason University, Richard Tol, 
University of Hamburg, Duncan Wingham, 
University College, London, Richard Lindzen, 
Massachusetts Institute of Technology, Henrik 
Svensmark, Institut for Rumforskning og -
teknologi, DTU Space og Nir Shaviv, Hebrew 
University, Jerusalem. 
 
Andre kritikere: William Nordhaus fra Yale 
University hævder først og fremmest, at 
spørgsmålet om, hvor meget der bør gøres og hvor 
hurtigt for at afværge den globale opvarmning, 
stadig er åbent, når man tager tendenser på 
verdensmarkedet, rente- og opsparingsniveauet i 
betragtning. Bjørn Lomborg fra Copenhagen 
Consensus Center hævder først og fremmest, at det 
er for dyrt at investere i at begrænse udledningen af 
drivhusgasser på nuværende tidspunkt, 
sammenlignet med andre formål. I stedet burde 
pengene bruges på forskning i udvikling af billige 
teknologier med lavt kulstofforbrug, siger han. 
 
350.org: Link: www.350.org.  
 
Hvad skal menneskeheden stile efter? Link: 
www.giss.nasa.gov/research/briefs/hansen_13/.  
 
Hvad sker der i København i december 

2009? 

Dagsordenen er blevet defineret i Bali-handlings-
planen. 
 
Klimamødets officielle hjemmeside. Link: 
www.cop15.dk.  
 
Citat Ban Ki-Moon: Link: 
http://unfccc.int/files/meetings/cop_14/statements/a
pplication/pdf/cop_14_statement_ban_ki-moon.pdf.  
 
Citat Jacqueline McGlade: Annual Oxford Lecture, 
Earthwatch Institute, mandag, 16. februar 2009 og 
BBC News, tirsdag, 17. februar 2009. Link: 
http://www.earthwatch.org/europe/annualoxfordlect
ure/. 
 
Udviklingsforløb og udledninger 

Stabilisering på 2,0-2,4 grader:  Se Akut behov for 
handling, herover. 
 
Seneste undersøgelse: Link: 
http://www.nature.com/nature/journal/v458/n7242/f
ull/nature08019.html.  

Fordeling af indsatsen 

Forslag: 
http://unfccc.int/documentation/documents/items/35
95.php#beg.  
 
Videnskabelige undersøgelser: The Fourth 
Assessment Report, Working Group III,  Kapitel 13, 
side 776. Stabilisering ved 450 ppm CO2-
ækvivalenter svarer nogenlunde til et langsigtet 
ligevægtsniveau på 2,0-2,4 grader over niveauet før 
industrialiseringen. 
 
Citat Shyam Saran: The Guardian, mandag 8. 
december 2008. Link: 
http://www.guardian.co.uk/environment/2008/dec/0
8/poznan-climate-change-india-emissions. 
 
De industrialiserede landes indstilling 

Data vedrørende drivhusgasser: UNFCCC, Link: 
http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_unfccc/items/4
146.php. Se også http://cait.wri.org/.  
 
Den Europæiske Union: Link: 
http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.ht
m.  
 
USA: Links: 
http://www.epa.gov/climatechange/policy/index.ht
ml, 
http://www.whitehouse.gov/issues/energy_and_envi
ronment/ og 
http://energycommerce.house.gov/Press_111/20090
515/hr2454_summary.pdf  
 
Citat Todd Stern: Keynote Remarks, Brookings, 3. 
marts 2009.Link: 
http://www.envirosecurity.org/CCSC/CCSC_Stern.
pdf  
 
Udviklingslandenes indstilling 

Kina: Link: 
http://en.cop15.dk/blogs/view+blog?blogid=1358  
 
Indien: Link: 
http://en.cop15.dk/news/view+news?newsid=1076  
   
Midler til at begrænse den globale 

opvarmning 

Modvirkning: Climate Change 2007, Synthesis 
Report, SPM, side 14-18 (dansk udgave side 16-22).  
 
Dyberegående vurdering: Climate Change 2007, 
Working Group III Report. 
 
Hvor dyrt er det at bekæmpe den globale 

opvarmning? 

Anslåede globale omkostninger: Climate Change 
2007, Synthesis Report, SPM, side 21-22. Den 
samlede reduktion af BNP-væksten bliver 3 procent 
i 2030 og 5,5 procent i 2050 i de mest krævende 
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tilfælde, stabilisering på 445-535 ppm CO2-
ækvivalenter. 
 
The Stern Review: Executive summary. Link: 
http://www.hm-
treasury.gov.uk/d/Executive_Summary.pdf. 
 
Andre økonomer: William Nordhaus fra Yale 
University kritiserer de antagelser og metoder, der 
ligger til grund for The Stern Review. Link: 
http://nordhaus.econ.yale.edu/stern_050307.pdf.  
 
Citat Bjørn Lomborg: “Don’t Waste Time Cutting 
Emissions”, New York Times, 25. april 2009. Link: 
www.nytimes.com/2009/04/25/opinion/25lomborg.
html?_r=3&em. 
 
Hvad er omkostningerne, og hvad er 

gevinsterne? 

Climate Change 2007, Synthesis Report, SPM, side 
16 Figur SPM 9 og 10 (dansk udgave side 18-19). 
 
Prisen for at bruge fossile brændsler 

EU’s kvotehandelssystem: Link: 
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ind
ex_en.htm.   
 
Behov for tilpasning 

Tilpasning og sårbarhed: Fourth Assessment Report 
Working Group II, SPM, side 19-20. Link:   
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar4/wg2/ar4-wg2-spm.pdf. 
 
Behov for teknologioverførsel 

Dagsorden: Bali-handlingsplanen. Link: 
http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a
01.pdf#page=3. 
 
Forslag: Forhandlilngstekst. Link: 
http://unfccc.int/documentation/documents/items/35
95.php#beg.   
 
Finansiering af tilpasning og 

teknologioverførsel 

Forslag: Forhandlingstekst, se www.unfccc.int.    
 
De mindst udviklede lande: FN-definition. Link: 
http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ldc/list.htm.   
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