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Der er noget i luften Havisen svinder ind

Andelen af CO2 i luften, der måles i parts pr. million, ppm, er steget 
voldsomt siden begyndelsen af forrige århundrede – og er fortsat stigende. 

Havisen omkring Arktis og Antarktis nåede i november 2016 et historisk 
lavt niveau målt i forhold til udbredelsen på samme tidspunkt andre år. 
Klimaforskere mener, det pludselige fald viser, at afsmeltningen er blevet 
selvforstærkende.

Hundredårsstorme, vandstandsstigninger, 
lange perioder med enten tørke eller voldsom 
nedbør og dramatiske vejrskift. Kloden er på vej 
ind i en ny, farlig og uforudsigelig klimaperiode 

Af Jesper Løvenbalk Hansen

I løbet af de seneste måneder er 
der kommet stadigt mere alar-
merende meldinger fra fl ere af 

verdens førende klimaforskere, der 
advarer om, at kloden sandsynligvis 
er på vej ud af den stabile periode, 
som har givet mennesket gunstige 
livsbetingelser de seneste 12.000 år.

En hændelse, der får forskerne 
til at råbe alarm, fi nder sted i atmo-
sfærens nedre lag, hvor de såkaldte 
jetvinde er begyndt at miste pusten. 
Jetvinde blæser fra vest mod øst, og 
sørger for udveksling af varm og kold 
luft mellem ækvator og polerne. Når 
de svækkes og presses mod syd, på-
virker det Golfstrømmen, der fun-
gerer som klodens termostat ved at 
sende varme havstrømme nordpå og 
koldt vand mod syd, men som siden 
1970’erne har mistet stadig mere kraft 
på grund af afsmeltning fra især den 
grønlandske indlandsis.

Samtidig ophobes varm luft om-
kring Nordpolen, der i løbet af efter-

året var mere end 20 grader varmere 
end normalt, hvilket accelererer af-
smeltningen af den arktiske havis, 
der har nået et rekordtyndt dække. 
Alt sammen skyldes udledningen af 
drivhusgasser, der gør kloden var-
mere og atmosfæren mere energi-
holdig, og som klimaforskere har 
advaret om i årevis.

»Der er ingen tvivl om, at der er 
noget i gære. Vi er nu inde og på-
virke nogle meget store elementer 
som eksempelvis havisen. I 2016 har 
vi nærmest sprængt skalaen for af-
smeltning af havis, så det går meget 
hurtigere end tidligere,« siger klima- 
og polarforsker, professor Sebastian 
Mernild, daglig leder af Nansen En-
vironmental and Remote Sensing 
Center i Bergen, Norge.

Ny klimaperiode

Sebastian Mernild er dog ikke over-
rasket over udviklingen, der tilsyne-
ladende accelererer i øjeblikket. Det 
handler om, at de små ting først sæt-
tes i bevægelse, men større og større 
forhold i naturen langsomt påvirkes. 

Og så længe udledningerne af driv-
husgasser ikke nedbringes markant, 
vil accelerationen i det voldsomme 
klima fortsætte.

»Ét er, at klimaet ændrer sig – men 
det ændrer sig ekstremt hurtigt. Vi 
er på vej ud i ukendt terræn – til et 
sted, hvor kloden ikke har været i 
10.000 år eller længere.«

Derfor ses stadigt hyppigere og 
længerevarende tørkeperioder, som 
hver sommer hærger blandt andet 
Sydeuropa, større mængder ned-
bør og skybrud og langt fl ere stor-
me som dem, der de seneste år har 
ramt Danmark.

Og selv om den enkelte begiven-
hed i sig selv ikke kan tilskrives kli-
maforandringerne, står det klart, at 
antallet af hændelser og styrken af 
disse øges i takt med, at kloden bliver 
varmere. Det forklarer Jens Hessel-
bjerg Christensen, forskningsleder 
ved Danmarks Meteorologiske In-
stitut (DMI).

Han mener, at »vi er på vej ud af 
den type stabilt klima, som vi har 
kendt«, og at »meget tyder på, at vi 
kommer ind i en fase, hvor tingene 
ikke naturligt retter sig ud igen.«
–Er vi på vej ind i en ny klimape-

riode?

»Ja, det er vi. Men det er ikke over-
raskende. I løbet af de kommende 
måske ti år vil vi komme til at opleve 

udsving i klimaet, som vi ikke har 
oplevet under de seneste 12.000 år 
med stabilt klima,« siger Jens Hes-
selbjerg Christensen, der er sikker på, 
at det fremtidige voldsomme klima 
med storme, lange tørkeperioder, 
massive regnskyl og voldsomme 
vandstandsstigninger vil overra-
ske de fl este:

»Vi kommer til at se de her vold-
somme begivenheder stige i hyp-
pighed igennem dette århundrede. 
Risikoen øges markant, og det vil 
forskrække mange, især når det ram-
mer i områder, vi ikke er vant til,« 
siger Jens Hesselbjerg Christensen, 
der ikke ser alt for optimistisk på ud-
viklingen i klimaet – heller ikke set i 
lyset af den globale klimaaftale, der 
blev indgået i Paris sidste år.

Selvforstærkende opvarmning

Han anser det nemlig ikke for særligt 
sandsynligt, at det skulle lykkes at 
holde klodens temperaturstigninger 
under de anbefalede to grader og så 
tæt på 1,5 grad som muligt.

»Man kan nok fi nde løsninger, 
men det vil blive en meget, meget 
stor opgave at holde målet om 1,5 
grad stigning. Og de to grader: Jeg 
vil ikke sige, at det ikke kan lade sig 
gøre, men det er en målsætning, der 
er stærkt udfordret. Der skal ske et 
dramatisk kursskifte inden 2030, hvis 

det skal lykkes,« siger Jens Hessel-
bjerg Christensen.

Under overskriften ’Kloden ved 
afgrundens kant – Et rekordsæt-
tende 2016 kom tæt på 1,5 grads 
opvarmning’ gør EU’s program for 
overvågning af klimaets tilstand, Co-
pernicus, opmærksom på, at kloden 
allerede har været 1,5 grad varmere 
end før den industrielle revolution. 
Det skete i februar 2016, da klodens 
gennemsnitstemperatur blev målt 
til over 1,5 grad.

Målt over alle tolv måneder blev 
2016 1,3 grad varmere – hele 0,2 grad 
højere end den tidligere rekord fra 
2015.

I en artikel i tidsskriftet Scienti-
fi c American, som har titlen »The 
Arctic is getting crazy«, forklarer 
Jennifer Francis, der er klimafor-
sker ved Rutgers University i New 
Jersey, hvorfor der tilsyneladende 
sker en acceleration i udviklingen 
af klimaet i øjeblikket.

Ud over eff ekten fra vejrfænome-
net El Niño, der gjorde klimaet mere 
dramatisk i 2016, peger hun på, at 
der er god grund til at tro, at fl ere 
af de processer, som er sat i gang 
med opvarmning af kloden, er ble-
vet selvforstærkende.

Det skyldes de såkaldte feed back-

mekanismer, hvor eksempelvis sta-
digt mindre havis giver varmere 

Klimaforskere: Vi er på vej ind i en  
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Farvel til den stabile periode Vi har det varmere

Det er i løbet af de seneste 11.700 år med stabilt klima – også kaldet den 
holocæne periode, at menneskeheden har haft optimale levevilkår og 
har kunnet udvikle sig. Før den tid var kloden præget af ustabilt og meget 
omskifteligt klima, der gjorde livet svært for de første mennesker. 

Fra den industrielle revolutions begyndelse omkring år 1850 er kloden på 
grund af udledning af drivhusgasser – især CO2 – blevet varmere. 2016 
blev målt til at være 1,3 grad varmere end den præindustrielle tid.

 uforudsigelig periode
klima, fordi færre af solens stråler 
sendes tilbage i universet, når der er 
mindre sne og is på jordens overfl ade 
til at refl ektere lyset. 

Solens stråler absorberes derfor 
i stedet, hvorfor kloden bliver var-
mere, og mere is og sne vil smelte 
og blive til mørkt hav, der optager 
stadigt større mængder sollys, der 
bliver til varme. Processen bliver 
dermed selvforstærkende.

»Mere afsmeltning af havisen, gi-
ver mere fordampning (i atmosfæ-
ren), som derfor indkapsler mere 
varme, som igen får mere is til at 
smelte – det bliver en ond spiral,« 
forklarer Jennifer Francis til Scienti-
fi c American.

Løsninger skal opfi ndes

Det er ikke kun klodens klimasystem, 
der er på vej ind i ukendt terræn. 
De løsninger, der skal sikre, at klo-
den ikke når alt for langt over de to 
grader celsius, som FN’s klimapanel 
har sat som øvre grænse, er næsten 
ligeså ukendt terræn.

Udfordringen er, at den globale 
udledning af drivhusgasser allerede 
er på vej mod et så højt niveau, at 
det bliver nødvendigt at suge CO2 
og andre drivhusgasser ud af atmo-
sfæren igen.

Og den slags teknologier er verden 
slet ikke klar med endnu. Tværtimod 

er det et af de steder, hvor forsknin-
gen næsten er gået i stå.

»Vi taler om teknologi, der ikke 
engang er opfundet endnu. Men vi 
er nødt til at satse på, at det kan lyk-
kes. Vi er nødt til at gøre noget her 
og nu,« siger Sebastian Mernild, der 
mener, at der fra politisk side skal 
tilføres langt fl ere midler til at forske 
i teknologisk udvikling.

Størstedelen af de drivhusgasser, 
der udledes i dag, bliver i atmosfæ-
ren i lang tid, og derfor er det ikke 
nok kun at stoppe udledningerne, 
forklarer han.

»Udledningerne i dag har kon-
sekvenser langt ud over vores egen 
levetid,« siger Sebastian Mernild og 
fortsætter:

»Mere end 50 procent af drivhus-
gasserne har en levetid i atmosfæren 
på 100 år, og omkring 20 procent har 
en levetid på mere end 1.000 år. Så 
vi skaber problemer langt ud i frem-
tiden,« siger han.

»Når man forstår fysikken bag, 
ser det ikke særligt opløftende ud. 
Man må sige, at der tegner sig et no-
get dystert billede,« vurderer Seba-
stian Mernild.

jel@information.dk
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Flere naturkatastrofer 

vil ramme Danmark

Når danskerne oplever stadigt 
hyppigere at måtte barrikadere døren 
for stigende vandmasser, at orkaner 
hærger, og at myndighederne oftere må 
advare om ’farligt vejr’, hænger det ulø-
seligt sammen med den opvarmning af 
kloden, der fi nder sted. Mere varme og 
vand i atmosfæren gør klimaet ustabilt, 
og derfor vil de voldsomme, klimarela-
terede katastrofer også blive hyppigere 
og mere kraftige både i Danmark og 
alle andre steder på kloden.

Det ses også på de samlede ud-
gifter til at dække skader som følge af 
den globale opvarmning. I Danmark har 
nogle af de dyreste katastrofer været 
orkanerne Bodil og Allan i 2013, der 
tilsammen ødelagde for 4,2 mia. kroner, 
og samlet melder forsikringsbranchen i 
Danmark om, at udgifterne stiger.

Flere stormskader

I Danmark steg antallet af stormskader 
således til det tredobbelte, når man 
måler perioden 2011-2015 i forhold til 
femårsperioden umiddelbart før: fra 
knap 96.000 skadesanmeldelser i 
perioden 2006-2010 til 324.000 an-

meldelser de seneste fem år. Det viser 
tal fra Forsikring & Pension, branchens 
interesseorganisation.
Samme tendens gør sig gældende 
globalt. Ifølge opgørelser fra Munich 
Re, der er et selskab, som forsikrer 
forsikringsselskaberne, stiger antallet af 
klimarelaterede katastrofer markant.

»Et kig på de vejrrelaterede 
katastrofer i 2016 viser tydeligt de 
potentielle konsekvenser af de ukon-
trollerbare klimaforandringer. Og selv 
om enkelte begivenheder ikke i sig selv 
kan relateres direkte til klimaforandrin-
gerne, er der nu så mange indikationer, 
der viser, at visse begivenheder, som 
eksempelvis perioder med længere 
tørke- eller nedbør, skybrud og storm-
vejr, vil forekomme langt oftere i visse 
regioner,« vurderer Peter Höppe, der er 
leder af Munich Re’s risikoanalysecen-
ter, i en pressemeddelelse.

Derfor står klima- og miljørelaterede 
katastrofer og konfl ikter også højt 
på dagorden, når verdens absolutte 
elite i næste uge mødes til det årlige 
økonomiske forum i den schweiziske 
bjergby Davos.

I The Global Risks Report 2017, der 
udgives forud for mødet i Davos, har 
forfatterne bag rapporten oplistet de 

mest sandsynlige og mest skadelige 
begivenheder, verden er udfordret af. 

Særlig udfordring

Langt de fl este af de begivenheder, der 
regnes for mest sandsynlige og mest 
skadelige, er nogle, der relaterer sig til 
de accelererende klimaforandringer. 
Det handler blandt andet om mangel 
på vand og fødevarer, naturkatastrofer, 
ekstremt vejr og tvungen migration.

»Miljø og klimarelaterede risici skiller 
sig ud i dette års risikovurdering, da 
alle risici i den kategori både regnes 
for meget sandsynlige og som de mest 
skadelige,« som der står i dette års The 
Global Risks Report 2017. Særligt vand- 
og fødevaremangel truer allerede store 
områder i særligt Asien, Mellemøsten 
og Afrika, og det skaber konfl ikter 
om ressourcerne, ligesom det tvinger 
millioner af mennesker til at immigrere.

»Mange af de immigranter, vi ser i 
dag, er delvist klimafl ygtninge, fordi der 
mange steder er meget store proble-
mer med at skabe et selvforsynende 
landbrug. Det er en udfordring, der er 
kommet for at blive,« siger Jens Hes-
selbjerg Christensen, forskningsleder 
ved Danmarks Meteorologiske Institut.
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