
Ansatte har
mistet tillid til

Mærsk-chef 
A.P. Møller - Mærsks adm. direktør, 

Nils Smedegaard Andersens, troværdighed har lidt 
et knæk blandt medarbejdere pga. måden, som 

han håndterede salget af Dansk Supermarked på. 
Flere ansatte mener, at fremgangsmåden er 

et brud på de traditionelle værdier i koncernen. 
Det afviser Nils Smedegaard Andersen. 

Erhverv&Økonomi side 4-5
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FRI FRAGT
PÅ ALLE ORDRER
Nordens største udvalg af møbler 
og interiør til professionelle

3 års
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www.dkhc.dk

GRATIS HØREUNDERSØGELSE

   VERDENS 
NYHED
MICRO 
høreapparat
PRØV GRATIS
Torsdag den 23. januar i Aalborg og Viborg
Fredag den 24. januar i Aarhus og Hjørring

ÅBENT HUS KL. 10 -17

Læs morgendagens avis allerede kl. 23.00

Med e-avisen kan du læse den komplette udgave af dagens avis 
allerede fra kl. 23.00 aftenen før udgivelsesdagen på pc, tablet 

og smartphone. 

 Klik dig ind på mit.jp.dk og find 
det abonnement, der passer dig bedst.

Borgerne skal i langt højere grad 
inddrages i de kommunale opgaver,
mener kommuneforeningen KL.
Indland 1. sektion, side 4-5

Nordpolen er blevet et symbol på
kampen om at vinde terræn i Arktis,
hvor der er store naturressourcer.
International 1. sektion, side 10-11

»Hele antidopingarbejdet ligner et fanatisk, religi-
øst, fascistisk projekt,« mener Oxford-professor 
Julian Savulescu, der vil legalisere doping.
Sport 1. sektion, side 28-29
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gemmer der sig naturressour-
cer, som kan vise sig at blive
en indbringende forretning,
når isen smelter. Med et
rundt tal skønner det ameri-
kanske forsvar værdien af
energirigdommene alene i
det amerikanske område til
1.000 mia. dollars.

Samme afsmeltning gør, at
flere rederier har vendt kik-
kerten mod nord og eksperi-
menterer med alternative
sejlruter mod Asien gennem
de før så tilfrosne farvande.

Ifølge klimatologer i den
amerikanske flåde vil det al-

ikke i første hug at opnå ret-
ten til at kalde den magiske
plet dansk, så er der lagt op til
lange forhandlinger med Ca-
nada og Rusland, som også
vil gøre krav på 90 grader
nordlig bredde.

Nordpolen er blevet sym-
bol på kampen om at vinde
terræn i Arktis. Den gode ny-
hed er, at landene er blevet
enige om, at kappestriden
skal foregå i god ro og orden,
selv om det ikke er håndører,
der er på spil, når den sidste
bid af den arktiske kage skal
fordeles. Under havbunden

lerede i 2025 være muligt at
sejle gennem ishavet i flere
måneder om året. Allerede i
2040 vil det med en vis hjælp
være muligt at sejle i området
i det meste af året, lyder spå-
dommen.

Isbryder igen aktiv
Øget trafik vil sætte flåden og
den amerikanske Coast Gu-
ard på helt nye opgaver. Der-
for haster det med at finde
ressourcer til at kontrollere
området og beskytte såvel
handelsskibe som kommen-
de boreplatforme.

Foreløbig har USA hentet
den 40 år gamle isbryder ”Po-
lar Star” tilbage til aktiv tje-
neste efter syv år på pension,
men meget mere er nødven-
digt i de kommende årtier, er-
kender den amerikanske flå-

dechef, Jonathan Greenert.
Admiralen vil ifølge avisen

Wall Street Journal i løbet af
få uger præsentere en ny stra-
tegi. Samtidig vil han anmo-
de forsvarsminister Chuck
Hagel om midler til opbyg-
ningen af en arktisk flåde af
isbrydere, destroyere og ubå-
de med særligt forstærkede
skrog, så de kan modstå sam-
menstød med små isbjerge.

De seneste dages tværpoli-
tiske enighed i Washington
om et budgetforlig giver
Greenert et velbegrundet
håb om, at han ikke vil blive
afvist, selv om Pentagon er
sat på slankekur.

Forliget neutraliserer en
stor del af de besparelser, som
det amerikanske forsvar blev
påtvunget sidste år, da et
sammenbrud i budgetfor-

handlingerne udløste auto-
matiske besparelser.

Selv om Pentagon stadig
overordnet skal spare, sikrer
forliget ekstra uventede ind-
tægter i 2014 på ca. 22 mia.
dollars. Når supplerende
penge til krig regnes med, vil
de samlede forsvarsudgifter i
2014 udgøre 600 mia. dol-
lars, ca. 3.300 mia. kr.

Dyr indsats for flåden
Allerede i november sidste år
lagde Chuck Hagel i en tale
vægt på, at USA på trods af
besparelserne bliver nødt til
at finde penge til at beskytte
amerikanske interesser i Ark-
tis.

Klimaet i det arktiske om-
råde ændrer sig hurtigere end
noget andet sted, og en fros-
sen ørken forvandler sig til et

Arktis: I USA har flåden bedt om mere materiel. 
I Danmark er regeringen i fuld gang med at analysere,
hvad de mange forsvarsmilliarder skal bruges til.

WASHINGTON/KØBENHAVN

T
orsdag fik Folketinget

en orientering om,
hvordan det går med
Danmarks planer om

at erobre Nordpolen. Status
er, at det går planmæssigt
fremad. Inden årets udgang
skal Danmark sende sit krav
til FN’s internationale hav-
retsdomstol, men lykkes det

JØRGEN ULLERUP
JETTE ELBÆK MARESSA
Jyllands-Postens korrespondenter

jorgen.ullerup@jp.dk
jema@jp.dk

De arktiske lande opruster



hav, man kan sejle i, fastslog
han.

Det bliver dyrt. Ifølge det
nye strategipapir mangler
flåden både operationel erfa-
ring med de ekstreme vejrfor-
hold i området og krigsskibe,
der er udrustet til at sejle
igennem dem. Og satellit-
dækningen af en af verdens
tyndest befolkede områder er
ikke tilfredsstillende.

Den enlige ”Polar Star” er
et godt eksempel på, at flåden
i stedet for at bygge nye po-
larskibe har været optaget af
at sende skibe til det Sydkine-
siske Hav for at understøtte
præsident Barack Obamas
fokusskift mod Asien. 

Isbryderen, der arbejder i
Polarhavet om sommeren og
ved Sydpolen om vinteren,
har kun hjælp af den mindre

amerikanske isbryder Healy.
Amerikanske flådekilder

forventer, at USA får brug for
10 nye isbrydere til en samlet
pris på ca. 43 mia. kr. Ideelt
set skal hvert tiende nye
krigsskib desuden hærdes til
arktiske forhold, hvilket pr.
skib ventes at koste over 1,6
mia. kr. Til sammenligning
har Rusland 25 isbrydere,
hvoraf de seks er atomdrevne
ifølge Center for Strategic
and International Studies. 

Putin vil åbne gamle baser
Ruslands præsident, Vladi-
mir Putin, har for nylig lovet
at genåbne gamle arktiske
baser som led i en russisk op-
rustning i området, og Rus-
land gør ifølge en rapport fra
Wise Pens International til
EU klar til at forsvare sine ark-

tiske interesser, også selv om
det udadtil taler om fred og
samarbejde. De fleste af de
krigsskibe, som er egnede til
at operere i arktis, sejler un-
der russisk flag.

I Norge er nordområderne
udpeget som det væsentlig-
ste udenrigspolitiske indsats-
område. Store dele af det nor-
ske forsvar er ifølge en rap-
port fra Atlantsammenslut-
ningen i Nordnorge. 

Canada er for længst gået i
gang med at anskaffe fregat-
ter, bevæbnede isbrydere, fly
og overvågningssystemer, alt
sammen ifølge Atlantsam-
menslutningen for at kunne
håndhæve sin myndighed,
når flere og flere skibe begyn-
der at sejle langs de canadiske
nordkyster.

Danmark vil også være

med. I det seneste forsvars-
forlig er der afsat et trecifret
millionbeløb til at opbygge
en arktisk beredskabsstyrke.
Forligspartierne blev des-
uden enige om at bruge en
halv mia. kr. på et inspek-
tionsskib og 3,9 mia. kr. på
helikoptere.

Forsvarsminister: Positivt
Forsvarsminister Nicolai
Wammen (S) afviser, at den
øgede militære tilstedeværel-
se skal opfattes som oprust-
ning i Arktis og kalder det na-
turligt, at de arktiske stater
ser på, hvilken rolle de skal
spille, når mulighederne for
sejlads åbner sig. 

Han glæder sig over USA’s
planer:

»Det er kun positivt. Det
byder vi velkommen. Fra

dansk side regner vi ikke med
konfrontationer, men har fo-
kus på et stærkere multilate-
ralt samarbejde,« siger han.

Nicolai Wammen tilføjer,
at ideen med de mange skibe
og isbrydere er, at landene
kan hjælpe hinanden, hvis
ulykken skulle ske:

»Arktis er barskt, og intet
land kan dække det alene. Vi
skal bistå hinanden,« siger
han og erindrer om, at de ark-
tiske kyststater har givet hin-
anden håndslag på at løse
konflikter på fredelig vis gen-
nem international lov, og at
de arktiske stater har et sam-
arbejde i Arktisk Råd.

»Det er et fredeligt samar-
bejde, og sådan skal det blive
ved med at være,« forsikrer
forsvarsministeren.

Styrker fra landene i Arktisk Råd i en rednings-
øvelse ved Grønland. Selvom kyststaterne i Arktis
– Danmark/Grønland, Canada, USA, Norge og
Rusland – opruster militært i området, 
er landene blevet enige om, at kappestriden 
skal foregå efter international lov, selv om det
ikke er småpenge, der er på spil, når den 
arktiske islagkage skal fordeles. 
Arkivfoto: Gregers Tycho

ARKTIS

Kold fred
N Kyststaterne i Arktis (Dan-
mark/Grønland, Canada, USA,
Norge og Rusland) har givet
hinanden håndslag på, at de
overholder internationale
spilleregler, når området skal
fordeles.
N Danmark og Grønland vil
inden årets udgang gøre krav
på 62.000 kvadratkilometer,
som også omfatter Nordpolen.
Den vil Canada og Rusland
også lægge billet ind på. 
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ved isranden

I takt med, at isen i Arktis
skrumper, dukker helt nye
muligheder op. Både mulig-
heder for at sejle på et helt
nyt og næsten ukendt ocean
– og muligheden for at lede
efter olie, gas, guld, uran og
andre vigtige råstoffer og
mineraler i undergrunden.

Der tales meget om mu-
ligheden for at finde bl.a.
olie og gas i Arktis. Foreløbi-
ge undersøgelser viser, at der
findes 90 mia. tønder olie og
48 billioner kubikmeter na-
turgas i Arktis. 

Når isen smelter, vil der
opstå helt nye muligheder
for at fat i det. 

Men hidtil er der ikke sket
så meget. Og der vil for-
mentlig gå årtier, før der for
alvor kan komme gang i ud-
vindingen.

Hurtigere ruter i nord
Når det handler om skibs-
fart, sker der til gengæld en
hel masse. I sommeren 2013
gennemførte 71 skibe den
vanskelige færd nord om
Rusland og Sibirien – den så-
kaldte Nordøstpassage –
mod 10 skibe i 2010 og blot
to i 2007. 

Også ruten nord om Ala-
ska og det nordlige Canada –
Nordvestpassagen – er ved
at blive opdaget og udfor-
skes af skibsfarten, i takt
med at isen trækker sig tilba-
ge. 

Den 7. oktober kom det
danskejede skib ”Nordic
Orion” frem til Pori i Fin-
land efter at have sejlet fra
Vancouver i Canada via
Nordvestpassagen og tilba-

gelagt rejsen fem dage hurti-
gere end alternativet via
Panamakanalen. Brænd-
stofbesparelsen blev på næ-
sten en halv mio. kr. 

”Nordic Orion” er for-
mentlig det første kommer-
cielle fragtskib, der har gen-
nemført rejsen via Nord-
vestpassagen.

Isen halveret
Der er ingen tvivl om, at den
arktiske is er på kraftig retur
– og at mulighederne for at
sejle bliver endnu bedre.
Især om sommeren. 

Ifølge professer Ola M. Jo-
hannessen fra Nansensente-
ret i Bergen, én af verdens
førende inden for forskning
i isens udvikling i Arktis,
dækkede sommerisen om-
kring Nordpolen i 1979 ca.
6,3 mio. kvadratkilometer. I
september 2012 nåede isen
sin hidtil mindste udbredel-
se med et areal på blot 3,11
mio. kvadratkilometer. Me-
re end en halvering i forhold
til den udbredelse, der var
normal frem til 1980’erne. 

Forskere mener, at Arktis
har været mere eller mindre
dækket af is i omkring
125.000 år, og at udbredel-
sen indtil for få år siden hav-
de været nogenlunde kon-
stant – dog med naturlige
variationer og variationer
mellem sommer og vinter –
gennem ca. 1.400 år.

Naturlige variationer
Siden 1960’erne er tempera-
turen i Arktis steget med ca.
to grader, omkring det dob-
belte af gennemsnitstempe-
raturen på kloden. Men
uanset den globale opvarm-
ning, ændrer isdækket sig
helt naturligt hvert eneste
år, understreger Ola M. Jo-
hannessen.

»Isens udbredelse varierer
helt naturligt meget. Såle-
des var udbredelsen i som-
meren 2013 væsentligt stør-
re end i 2012 og endte på
4,59 mio. kvadratkilome-

ter,« fortæller den norske
professor.

25 pct. mere CO2 i 2050
Ola M. Johannessen er dog
ikke i tvivl om, at tendensen
kun går én vej: Nedad.

»Vores bedste skøn er i
dag, at Arktis vil være isfri
om sommeren, når mæng-
den af CO2 i atmosfæren er
øget med 25 pct. i forhold til
de nuværende 400 ppm
(parts per million) og når op
på 500 ppm. Det vil med
den nuværende udledning
ske omkring 2050,« vurde-
rer Ola M. Johannessen.

Før industrialiseringen
indeholdt atmosfæren ca.
280 ppm CO2. Koncentra-
tionen er steget med over 40
pct., hvilket menes at være
en af hovedårsagerne til den
globale opvarmning.

Under Den Kolde Krig var
Arktis hjemsted for især
amerikanske, britiske og
russiske atomubåde, lige-
som adskillige hemmelige
lyttestationer drev rundt på
isen. 

Isfri Arktis om 36 år?
N I 2013 sejlede 71 skibe
gennem Nordøstpassagen. I
2007 klarede to skibe turen. 

N Arktis kan være isfri i
2050, hvis udledningen af
CO2 fortsætter som i dag.

LARS FROM
International korrespondent

lars.from@jp.dk

KLIMA

Klimaforandringer 
i Arktis
N Havisen i Arktis er siden
1980’erne skrumpet til ca.
halv størrelse.
N Fra 6,3 til 3,11 mio. km2.
N Temperaturen er siden
1960’erne steget med ca. to
grader.
N Opvarmningen menes at
hænge sammen med, at
mængden af CO2 er steget
med over 40 pct.
N Temperaturen i Arktis ven-
tes at stige med 8-10 grader.
N Derfor menes havisen at
være helt væk om sommeren
ca. år 2050.
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