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Figur 4.6
IPCC’s vurdering af, hvordan sti-
gende temperaturer vil påvirke 
mennesker og økosystemer på 
Jorden. De omtalte konsekvenser 
indtræffer ved pilenes begyndelse. 

 

Følgerne af den menne-
skeskabte drivhuseffekt 
vil afhænge stærkt af, 
hvor meget temperaturen 
stiger. Hvis det lykkes at 
holde den globale opvarm-
ning på under 2 grader, vil 
følgerne blive moderate, 
mens større temperatur-
stigninger kan få dramati-
ske konsekvenser.

I givet fald ventes ned-
børsmønstret at ændre 
sig, så nedbøren i høje-
re grad falder på de høje 
breddegrader og i de våde 
tropiske områder, mens de 
tørre tropiske og subtropi-
ske områder vil få mindre 
regn. Det vil i følge IPCC 
medføre, at fl ere hundrede 
millioner mennesker kom-
mer til at leve med vand-
mangel. Når det gælder 
fødevarer, ventes produk-
tionen af korn at falde på 
de lave breddegrader.

Mange økosystemer kommer under pres, 
og for op til 30 procent af alle arter vil ri-
sikoen for at uddø stige. I kystområderne 
vil der blive værre ødelæggelser fra stor-
me og fl odbølger. Årligt tilbagevendende 
oversvømmelser kan blive en plage for 
millioner af mennesker ved kyster, der 
sjældent oversvømmes i dag. Verdens 
koralrev, fx de berømte rev i Australien, 
forventes at blive stærkt reducerede.
På sundhedsområdet vil der være øgede 
belastninger ved temperaturstigninger 
på 3–5 grader på grund af underernæ-
ring, diarre, hjertesygdomme og lun-
gesygdomme. Desuden vil infektions-
sygdomme som malaria sandsynligvis 
udbrede sig til nye områder på Jorden.

Allerede omkring 2020 kan Afrika blive 
hårdt ramt af vandmangel og faldende fø-
devareproduktion, og senere i århundre-
det ventes store dele af Asien, Australien 
og Sydeuropa at opleve stigende mangel 
på ferskvand. I de sydlige og østlige Asien 
stiger risikoen for oversvømmelser både 
fra havet og de store fl oder. I Sydeuropa 
vil hedebølger og tørke skabe problemer 
for vandforsyningen, agerbruget og som-
merturismen, mens Nordeuropa ventes 
at blive ramt af fl ere oversvømmelser. 

Til gengæld vil vintrene blive mildere. I 
Europas bjergegne vil gletscherne svinde 
ind, og mange arter vil komme i fare for 
at uddø. I Sydamerika ventes regnskoven 
i det østlige Amazonas at blive erstattet 
af savanne, og et stort tab af tropiske ar-
ter forudses. I dele af Nordamerika vil 
agerbruget nyde godt af øget nedbør i 
begyndelsen af århundredet, men senere 
vil voldsomme hedebølger i stigende grad 
plage mange storbyer. Adskillige lavtlig-
gende øer som fx Maldiverne i det Indiske 
Ocean risikerer at blive oversvømmet af 
havet.

Danmark ligger i en af de regioner i ver-
den, hvor de negative effekter af klima-
ændringerne bliver beskedne. Somrene 
ventes at blive varmere og mere tørre, 
hvilket sandsynligvis være til gavn for 
landbruget.

Smertegrænse på 2 grader
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LINIER

HELBRED

Øget vandtilgængelighed i fugtige troper og i højlandet

Formindsket vandtilgængelighed og tørke i landområder i middel højde samt lavland

Hundrede af millioner af mennesker bliver påvirket af det 
ændrede vandkredsløb

Mere end 40% af 
Jordens arter uddør

Op til 30% af Jordens 
arter i fare for at uddø

Øget degenerering 
af koralrev

Degenerering af 
de fleste koralrev

Udbredt dødelighed 
af koralrev

Ændring i økosystemer på grund 
af svækkelse af golfstrømmen

Kompleks, men negativ, indflydelse på lokalt landbrug, fiskeri ect.

Tendens til faldende 
produktivitet for jordbrug i 
både høje og lave områder

Faldende produktivitet for 
jordbrug i lave og nogle 
høje områder

Øget skadevirkning fra 
flodbølger og storme

Omkring 30% af klodens vadeområder går tabt

Millioner af mennesker ved kystområder
vil opleve årlige oversvømmelser

Større udbredelse af underernæring, diaré, 
hjerte-, åndedræts- og infektionssygdomme

Større udbredelse af sygdom og større dødelighed 
pga. hedebølger, oversvømmelser og tørke

Ændret mønster i spredning af sygdomme

Meget stor belastning af sundhedsvæsetet globalt set


