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I 1860 begyndte meteorologerne at regi-
strere klodens temperatur år for år, og 

siden er gennemsnitstemperaturen ved 
jordoverfl aden steget med 0,8 grader. I 
2005 var det så varmt, at temperaturen 
tangerede den hidtidige rekord fra 1998, 
og de to rekordår er på ingen måde enlige 
svaler: Ni af de ti varmeste år i hele den 
registrerede periode stammer fra tiden 
efter 1995.

I 2001 konkluderede FN’s klimapanel, 
IPCC, “at det meste af den opvarmning, 
som er målt gennem de seneste 50 år, 
skyldes menneskelige aktiviteter”. Kli-
mamodellerne peger entydigt på, at de 
observerede temperaturstigninger – især 
i de sidste 30 år, hvor opvarmningen har 
været størst – primært skyldes udslip af 
carbondioxid fra menneskenes enorme 
forbrug af kul, olie og naturgas.

Den menneskeskabte drivhuseffekt op-
står ved, at vi fl ytter carbon fra jordskor-
pen op i atmosfæren. Carbonet stammer 
fra døde mikroorganismer og blev for 
mange millioner år siden bundet i under-
grunden i kul og olie. Når vore kulfyrede 
kraftværker producerer strøm, og når bi-
lerne afbrænder benzin, frigives carbon 
til luften i form af carbondioxid, der læg-
ger sig som en dyne i atmosfæren. 

Drivhusgassen tillader passage af solly-
set, som opvarmer Jorden, men hindrer 
varmestråling fra jordoverfl aden i at for-
svinde ud i rummet – på samme måde 
som glastaget i et drivhus. Derfor for-
stærker afbrændingen af fossile brænd-
stoffer den naturlige drivhuseffekt, som 
i sig selv gør kloden beboelig.

Menneskene har for længst forskubbet 
den naturlige balance, og vi er godt i gang 
med et verdensomspændende geofysisk 
eksperiment. Analyserne af en iskerne 
fra Antarktis viser, at de atmosfæriske 
koncentrationer af carbondioxid og den 

anden primære drivhusgas methan nu 
er større end nogensinde gennem de se-
neste 650.000 år. Selv hvis det på få år 
skulle lykkes at nedbringe de globale 
udslip af drivhusgasser til en brøkdel af 
det nuværende niveau, er fremtidige kli-
maændringer uundgåelige, fordi carbon-
dioxid har en gennemsnitlig opholdstid i 
atmosfæren på 5–200 år. 

Nogle af klimamodellernes forudsigel-
ser er allerede begyndt at gå i opfyldelse: 
Forskellen mellem nattemperaturer og 
dagtemperaturer er blevet mindre, og 
foråret kommer tidligere på den nord-
lige halvkugle, mens efteråret begynder 
senere. Samtidig er antallet af de værste 
tropiske orkaner steget på globalt plan 
gennem de seneste fi re årtier, og glet-
schere i store dele af verden er på hastigt 
tilbagetog.

En af de centrale forudsigelser er, at 

Fanerne viser 
variationen år 
2100 ved brug
af forskellige 

modeller

Variationer i Jordens overfladetemperatur - år 1000 til 2100
Ændring i temperatur i °C (i forhold til 1990-værdien)

Observationer på den nordlige halvkugle

Den menneskeskabte drivhuseffektDen menneskeskabte drivhuseffekt

Forbrænding af benzin:

C7H16 + 11 O2 →  7 CO2 + 8 H2O

Kurven viser Jordens gennemsnitstemperatur 
gennem de seneste tusind år samt IPCC’s for-
udsigelser af klimaets udvikling frem mod år 
2100: Temperaturstigninger på mellem 1,4 og 
5,8 grader.           Kilde: IPCC.


