
BEAUFORT-
HAVET

ALASKA

Nordpolen

GRØNLAND

JP-kort: AGNETE HOLK

2013

2012-2013

ARKTIS

Isens udbredelse

På grund af koldere 
vejr og flere skyer er 
isen i Arktis i år 50 pct. 
større end for et år 
siden. Det ændrer dog 
ikke ved, at forskerne 
stadig mener, at isen 
kan være helt væk om 
sommeren om 20-30 
år. Det hvide område 
er den ekstra is, der er 
kommet i år.

Kilde: National Snow & Ice Data Center, USA

50 pct. mere 
is i Arktis
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Havisen omkring Nordpo-
len har de senere år også væ-
ret i voldsomt fokus som et
bevis på, at den globale op-
varmning er virkelig og bli-
ver mere og mere synlig. Men
lige præcis i år er isen langt
større, end den har været de
seneste mange år.

»Der er i år 50 pct. mere is i
Arktis end sidste år. Fordi det
i år har været koldere, og der
har været flere skyer i Arktis,«
forklarer professor Ola M. Jo-
hannessen fra Nansen Sente-
ret i Bergen i Norge.

»De seneste 30 år har ten-
densen været, at isen er ble-
vet mindre og mindre. Men
der er konstant naturlige va-
riationer, derfor er der nogle
år mere is og andre år mindre.
Tendensen er klar. Og de fle-
ste klimaforskere mener, at
isen vil være helt forsvundet
om sommeren om 30-50 år.«

Ola M. Johannessens egne

beregninger viser, at der er en
sammenhæng mellem isens
udbredelse og mængden af
CO2 i atmosfæren. Hvis vi
fortsætter med den nuvæ-
rende udledning, vil havisen
være helt væk om sommeren
om 40 år, vurderer han.

Når man fokuserer på hav-
isen, er det ifølge klimafor-
skerne vigtigt også at se på,
hvor tyk isen er. Efter de
mange år med mindre og
mindre is er den is, der er til-
bage, nu væsentligt tyndere
end tidligere. Derfor er isen
mere skrøbelig og mere på-
virkelig, hvis der kommer en
varm sommer.

Især siden 2002 er store
mængder af den tykke, fler-
årige is forsvundet, mens den
nye is, der kommer til hver
vinter, er meget tyndere – of-
te kun en til to meter tyk –
mens den gamle is kan være
både fire og fem meter tyk.

Arktis

Permafrostens indskrænkninger giver problemer i mange grønlandske lufthavne. Her en
lufthavn i Diskobugten. Foto: Lars From

Aktivisterne fra Greenpeace
havde ikke regnet med at bli-
ve beskudt, bordet og an-
holdt, da de aktionerede
mod planlagte russiske olie-
boringer i internationalt far-
vand i Det Arktiske Hav nord
for Murmansk.

»Den russiske reaktion har
overrasket os,« lyder det fra
Jon Burgwald, arktisk ansvar-
lig hos Greenpeace i Dan-
mark, der dog ikke selv var
med til aktionen.

»Vi synes, at det var en me-
get kraftig reaktion at affyre
varselsskud, borde vores skib
og arrestere alle – da det fore-
gik i internationalt farvand.«

I første omgang truede de
russiske myndigheder med at
tiltale de30 aktivister – heraf
en dansk kvinde – for pirate-
ri, hvilket i Rusland kan straf-
fes med op til 15 års fængsel.

Derfor er Greenpeace glad
for udmeldingen fra præsi-
dent Vladimir Putin, der i går
på en klimakonference i Sa-
lekhard i Sibirien slog fast, at
aktivisterne ikke vil blive til-
talt for pirateri.

»Det er absolut klart, at de
selvfølgelig ikke er pirater.
Men formelt forsøgte de at
borde denne platform. Det er
tydeligt, at disse mennesker
har brudt international lov,«
lød det fra Putin.

Greenpeace indledte i sid-
ste uge aktionen i Det Arkti-
ske Ocean for at sætte fokus
på – og forsøge at stoppe –
den russiske jagt på olie i Ark-
tis. Formålet var angiveligt at
forhindre russiske Gazprom i
at blive det første selskab, der
borer efter olie i Arktis.

To aktivister fra Greenpea-
ce-skibet ”Arctic Sunrise”
forsøgte at borde en oliebore-
platform, hvorefter russerne
sendte specialstyrker i ak-
tion. Først blev der skudt var-

selsskud mod aktivisterne,
og siden skred man til anhol-
delse af samtlige 30 personer
om bord på Greenpeace-ski-
bet.

De mange aktivister blev
herefter sejlet til Murmansk,
mens deres skib blev trukket
bagefter af en slæbebåd.

I Murmansk var myndig-
hederne i går i fuld gang med
at afhøre de mange Green-
peace-aktivister. 

Ifølge Greenpeace kræver
myndighederne, at hver for-
svarsadvokat kun må repræ-
sentere en person.

»Derfor hjælper det ikke
meget, at vi har sendt tre af
vores advokater til Mur-
mansk,« forklarer Jon Burg-
wald, der ikke ved, hvilket
udfald han skal forvente sig.

Frygter russernes skæbne
»Vi ved ikke, hvad vi skal for-
vente. Vi tror ikke, at russer-
ne har lyst at skabe en større
skandale med de 19 lande,
der var aktivister fra om bord.
Vi er derfor generelt ikke så
nervøse. Men vi frygter for,
hvad der vil ske med de tre
russiske statsborgere, der var
med,« lyder det.

Den danske aktivist var ik-
ke med til at forsøge at borde
den russiske platform, det var
derimod en finne og en belgi-
er. Danskeren var menigt be-
sætningsmedlem om bord på
”Arctic Sunrise”.

Den danske ambassade i
Moskva sendte tirsdag en re-
præsentant til Murmansk for
at tale med den danske akti-
vist. Mødet mellem aktivi-
sten og den danske diplomat
blev imidlertid forsinket i to
timer af de russiske myndig-
heder, oplyser Greenpeace.

De russiske myndigheder
har 48 timer til at beslutte,
om de anholdte skal sigtes el-
ler løslades. Det vil sige, at
man sent onsdag eller i løbet
af torsdagen skal tage stilling
til, hvad der videre skal ske.

Udmeldingen fra Putin er
uden tvivl et vigtigt signal
om, hvad der kommer til at
ske. Hos Greenpeace tolker
man præsidentens udmel-
ding som et signal om, at
myndighederne forsøger at
trække i land.

Russisk reaktion
overraskede
N Greenpeace blev overrasket
over, at Rusland reagerede så
voldsomt på protest i Arktis.

N 30 aktivister, heraf en dan-
sker, er anholdt. Især tre russe-
re risikerer hårde straffe.

LARS FROM
International korrespondent

lars.from@jp.dk

Greenpeace-skibet ”Arctic Sunrise” ligger for anker ved Sereromorsk
ikke langt fra Murmansk. Samtlige 30 om bord er anholdt af de russi-
ske myndigheder, efter at aktivister i sidste uge forsøgte at borde en
russisk olieplatform. Foto: Efrem Lukatskij/AP

I lufthavnen i
Kangerlussuaq
har vi så man-
ge lunker, at
nogle områder
er lukket. Hvis
man kører
over lunkerne
med et fly, vil
flyet hoppe og
danse.
Henning Nørregaard
Sørensen,
Grønlands Lufthavne

Fangeflugt i
lang tunnel
Tyrkiet: Tyrkiske sikker-
hedsstyrker leder efter
18 kurdere, der har
gennemført en opsigt-
vækkende flugt fra et
fængsel i byen Bingol i
det sydøstlige Tyrkiet.
Kurderne, der er med-
lem af den forbudte
gruppe PKK, undslap
fængslet gennem en
70 meter lang tunnel,
som de havde gravet,
siger politiet. Fange-
flugten kommer, kort
før Tyrkiets premier-
minister, Recep Tayyip
Erdogan, ventes at af-
sløre en reformpakke,
som skal styrke demo-
kratiet og afslutte de
militante kurderes
oprør. Reuters

Oprydning i
Westgate
Kenya: Kenyanske sol-
dater og redningsar-
bejdere er i gang med
at gennemsøge det
ødelagte indkøbscen-
ter Westgate i Nairobi,
Kenyas hovedstad.
Centret har været
skueplads for det ma-
kabre terrorangreb, der
begyndte i lørdags, da
terrorister begyndte at
skyde omkring sig.
Forinden havde musli-
mer fået besked på at
komme væk, så de til-
bageværende ikke-
muslimer kunne sky-
des. Kenya holder tre
dages landesorg efter
terrortragedien med
61 dræbte civile. AFP

Dygtige nord-
koreanere
Nordkorea: De nordko-
reanske atomviden-
skabsfolk er så dygtige,
at de løber fra de inter-
nationale sanktioner.
Regionale analytikere
og atomeksperter siger,
at sanktioner og eks-
portrestriktioner ikke
er i stand til at hindre
Nordkorea i at fortsæt-
te udviklingen af sit
atompotentiale. Nord-
koreas atomprogram
diskuteres lige nu på
en konference, der
holdes i Sydkorea, og
som organiseres af
tænketanken Asan.
Her synes der at være
enighed om, at der er
brug for en ny strategi
for at inddæmme
Nordkoreas atomare
ambitioner. AFP

Dødsdom
Kina: En kinesisk dom-
stol har dømt en mand
til døden for drabet på
en toårig pige. Den
dømte, Han Lei, hev
pigen ud af en klap-
vogn og smed hende
ned på jorden i Beijing
i juli, efter at hendes
mor havde nægtet at
give ham plads til at
parkere hans bil. To
dage senere døde
pigen. AFP


