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Den britiske
højesteret har
kompliceret
Theresa May
og Storbritanniens
hårde brud
med EU.
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Donald Trump har haft
travlt i de første dage
af sit nye embede som
USA’s præsident. Nu
baner han vejen for
nybyggeri i bosættelser
i Israel.
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På ét år har
Nordea mistet,
hvad der
svarer til hele
Ringkjøbing
Landbobanks
kundemasse.
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Beboere i byen Nemours syd for Paris måtte i juni sidste år reddes fra voldsomme oversvømmelser, der ramte både Tyskland og Frankrig og kostede fem mennesker livet. Arkivfoto: Jerome Delay/AP

Europa er ramt af ekstremt vejr, der
for 20 år siden blev anset for umuligt
N Klimaforandringerne sker
så hurtigt, at det kommer bag
på forskerne. Det skader både
økonomien og medfører dødsfald blandt ældre og svage.
LARS FROM
lars.from@jp.dk

Efter i årevis at have forudset
klimaforandringer er meldingen fra forskerne nu klar:
Klimaforandringerne er ikke længere noget, man frygter i en fjern fremtid. De er

allerede et faktum. Det er det
klare budskab i den rapport,
som EU’s Miljøagentur, EEA,
i dag sender på gaden. Konklusionen bakkes op af en
række eksperter.
Én af dem er professor
Jørgen E. Olesen fra Aarhus
Universitet, der har skrevet et
af kapitlerne i rapporten:
»Vi har allerede observeret
en række ekstremer som hedebølger og tørke. Ekstremer,
vi for 20 år siden ville have
anset for helt usandsynlige,«

forklarer Jørgen E. Olesen.
Professor og direktør for
Nansensenteret i Bergen i
Norge Sebastian Mernild mener, at de klimaforandringer,
som man allerede har set, er
bekymrende:
»Vi har haft tre år i træk
med varmerekord og står nu
et sted, hvor vi – rent temperaturmæssigt – ikke har været
i tusindvis af år. Vi skal måske
tilbage til Eem-tiden for ca.
130.000 år siden for at finde
en lige så varm periode. Den-

gang stod vandet i verdenshavene fire-seks meter højere
end i dag, så der er grund til at
være bekymret.«

Tørke og hedebølger
Forskningsleder Jens Hesselbjerg Christensen fra Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, er enig.
»Vi har nu en temperatur
på kloden, hvor vi bevæger
os ind i noget, vi ikke tidligere har prøvet. Samtidig har vi
allerede oplevet mange hede-

bølger og tørkeperioder – og
vi ved med sikkerhed, at ekstra opvarmning giver basis
for mere tørke,« lyder det fra
Jens Hesselbjerg Christensen, der bl.a. peger på den
ekstreme tørke i Californien
samt flere alvorlige tørker
i Afrika og Asien.
Direktør Hans Bruyninckx
fra EU’s Miljøagentur er ikke
i tvivl: Klimaet er forandret –
og det bliver værre:
»Klimaforandringerne
sker lige nu og påvirker øko-

nomien i hele EU. Det rammer turismen ved Middelhavet pga. ekstrem varme og
mangel på vand. Det har også
allerede ramt landbruget omkring Middelhavet. Og i takt
med at temperaturen stiger,
vil det koste menneskeliv i
byerne, hvor ældre med hjerte- eller luftvejsproblemer
ganske enkelt vil dø, i takt
med at det bliver varmere på
kloden.«
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Fremtidens klima i Europa
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EU's miljøagentur, EEA, kommer med sit bud på fremtidens klima.
ATLANTERHAVSOMRÅDET

BJERGEGNE

Flere kraftige nedbørshændelser.
Højere vandstand i floder.
Voksende risiko for oversvømmelse langs floder
og i kystområder.
Voksende risiko for skade i forbindelse med uvejr
om vinteren.
Fald i efterspørgslen efter energi til opvarmning.
Øget forekomst af forskellige klimamæssige
risikofaktorer.

Stigningen i temperaturen er større end
gennemsnittet i Europa.
Gletchere aftager i udbredelse og omfang.
Plante- og dyrearter søger mod koldere områder.
Høj risiko for, at arter uddør.
Voksende risiko for, at skove påvirkes af skadedyr.
Voksende risiko for stenskred og jordskred.
Ændring i potentialet for vandkraft.
Fald i skiturismen.

KYSTZONER OG
REGIONALE HAVOMRÅDER
Stigning i havniveauet.
Stigning i temperaturen ved havoverfladen.
Stigning i havets surhedsgrad.
Havarter søger nordpå.
Der er risici og visse gunstige
muligheder for fiskeriet.
Ændringer i forekomsten af
planteplankton.
Flere døde områder i havet.
Voksende risiko for vandbårne
sygdomme.

DEN NORDLIGE NÅLESKOVSREGION
Flere kraftige nedbørshændelser.
Mindre snedække og is på søer og floder.
Øget nedbør og højere vandstand i floderne.
Voksende mulighed for skovvækst og voksende
risiko for, at skove påvirkes af skadedyr.
Voksende risiko for skade i forbindelse
med uvejr om vinteren.
Højere høstudbytte.
Fald i efterspørgslen efter energi til opvarmning.
Større potentiale for vandkraft.
Øget sommerturisme.

DEN CENTRALE, ØSTLIGE
OG SYDØSTLIGE DEL AF EUROPA

MIDDELHAVSREGIONEN

Øget forekomst af ekstreme varmeforhold.
Mindre sommernedbør.
Voksende risiko for oversvømmelse langs floder.
Voksende risiko for skovbrande.
Fald i den økonomiske værdi af skove.
Stigning i efterspørgslen efter energi til køling.

Stærkt øget forekomst af
ekstreme varmeforhold.
Faldende nedbør og vandstand i floderne.
Voksende risiko for tørke.
Voksende risiko for tab af biodiversitet.
Voksende risiko for skovbrande.
Øget konkurrence mellem forskellige
aftagere af vand.
Voksende efterspørgsel efter vand til landbruget.
Fald i høstudbyttet.
Voksende risiko for husdyrproduktionen.
Flere dødsofre for hedebølger.
Sygdomssmittebæreres udbredelsesområde
vokser.
Faldende potentiale for energiproduktion.
Stigning i efterspørgslen efter energi til køling.
Fald i sommerturismen og potentiel fremgang på
andre tidspunkter af året.
Øget forekomst af forskellige
klimamæssige risikofaktorer.
De fleste økonomiske sektorer
bliver negativt påvirket.
Regionen er stærkt udsat for, at
klimaændringer uden for Europa
indvirker på regionen.

DE ARKTISKE EGNE
Temperaturstigningen er meget større
end det globale gennemsnit.
Isens udstrækning i Det Nordlige Ishav aftager.
Indlandsisen i Grønland svinder.
Områder med permafrost
mindskes.
Voksende risiko for tab af
biodiversitet.
Visse nye muligheder for
råstofudnyttelse og søtransport.
Der er risiko for, at den oprindelige befolknings eksistensgrundlag er truet.

Klimarapport: Ekstreme forandringer
i klimaet er her – og det bliver værre
Ekstrem tørke, hedebølger og voldsom
regn er allerede et faktum i Europa,
konkluderer rapport fra EU’s Miljøagentur, EEA. Dansk professor advarer
om nye sygdomme og hårde vilkår for
landbruget i Østeuropa.
LARS FROM
HEIDI PLOUGSGAARD
Jyllands-Postens korrespondent
lars.from@jp.dk
heidi.plougsgaard@jp.dk

VIBY/BRUXELLES

M

ens nogle politikere sår tvivl om,
hvorvidt klimaet er under forandring – og om det er menneskeskabt – konkluderer en ny rapport fra EU’s Miljøagentur, EEA, at klimaforandringerne og især udviklingen med mere
ekstremt vejr allerede er et faktum.
Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet er én af forfatterne bag rapporten
”Climate change, impacts and vulnerability
in Europe 2016”, og han er ikke i tvivl:
»Vi har allerede observeret en hel række
ekstremer som hedebølger og tørke. Især i
Syd-, Central- og Østeuropa. Ekstremer vi
for 20 år siden ville have anset for helt

usandsynlige,« forklarer Jørgen E. Olesen.
Ifølge de europæiske forskere er klimaforandringerne allerede i fuld gang:
»Land- og havtemperaturerne er steget,
nedbørsmønstrene har ændret sig, så våde
regioner får mere nedbør især om vinteren –
og tørre regioner får mindre nedbør især om
sommeren. Havisen skrumper, gletsjerne
har fået mindre volumen, og snedækket er
blevet mindre. Samtidig er havniveauet steget, og de klimarelaterede ekstremer som
hedebølger, kraftig nedbør og tørke er steget
i hyppighed og intensitet mange steder i Europa,« lyder det bl.a. i rapporten.
Forandringerne i Danmark har endnu ikke skabt så voldsomme problemer, bortset
fra mere ekstrem nedbør og store oversvømmelser, til gengæld har hedebølger og tørke
ramt især middelhavsområdet, og det bliver
værre, mener Jørgen E. Olesen.

Hedebølger og tørke
»Hedebølger og tørke vil brede sig yderligere
i Spanien og Frankrig. Frankrig vil blive
hårdt ramt, hvilket vil påvirke fødevareproduktionen. Både i Frankrig og Spanien vil
det formentlig betyde, at man skubber noget af produktionen over i vinterafgrøder.
Men det kan man ikke gøre i lande som
Ukraine og Rusland, der også vil blive
ramt,« siger Jørgen E. Olesen, der frygter, at
store områder østpå vil få samme type kli-

Vi har allerede
observeret en hel
række ekstremer
som hedebølger og
tørke. Ekstremer vi
for 20 år siden ville
have anset for helt
usandsynlige.
Jørgen E. Olesen,
professor, Aarhus Universitet

maforandringer som middelhavsområdet.
»Fordi man i Ukraine og Rusland fortsat
vil have kolde vintre – og samtidig får meget
varme og tørre somre – vil man få alvorlige
problemer med hele landbrugsproduktionen. Det oplevede man i 2010, hvor Rusland var ramt af ekstrem varme og tørke, der
førte til voldsomme skovbrande. Det førte
til fordoblede kornpriser i hele verden.«
»Derfor har jeg advaret danske landmænd
mod at søge til lande som Ukraine og Rusland. Det kan godt være, at det er billigt at
etablere sig her lige nu, men man kan ikke
være sikker på, at det holder så længe,« forklarer Jørgen E. Olesen.
Danmark vil få færre problemer end andre lande, men der er også problemer:
Et varmere og mere ekstremt klima betyder, at afgrøderne skal være mere modstandsdygtige. Det betyder også, at nye skadedyr og nye sygdomme vil sætte kursen
nordpå. Især insekter vil få lettere ved at
sprede sig. Det vil f.eks. kunne få kreatursygdomme som ”bluetongue” eller blå tunge til
at sprede sig, forudser Jørgen E. Olesen.
Det er en virussygdom, der overføres via
myg, og kan ramme både køer og får.
Ifølge direktør Hans Bruyninckx fra miljøagenturet vil klimaforandringerne fortsætte:
»De vil fortsætte i årtier. Omfanget og
konsekvenserne vil afhænge af, hvor effektive globale aftaler bliver.«

