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MÅL 13: KLIMAINDSATS

HANDLE HURTIGT FOR AT BEKÆMPE KLIMAFORANDRINGER OG DERES
KONSEKVENSER

Alle lande i verden kan se de drastiske konsekvenser af klimaforandringer.
Udledningen af drivhusgasser fortsætter med at stige, og udledningen er i dag
mere end 50 procent højere end niveauet i 1990. Endvidere forårsager den
globale opvarmning langvarige ændringer i vores klimasystem, som truer med
uoprettelige konsekvenser, hvis vi ikke handler nu.

En styrkelse af modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner,
herunder bl.a. lande uden kyster og østater, skal gå hånd i hånd med
oplysningsarbejde og større fokus på forebyggelsesindsatser i national politik og
strategier. Hvis den politisk vilje er til stede og den kombineres med en bred vifte
af tekniske foranstaltninger, er det muligt at begrænse stigningen af den globale
gennemsnitstemperatur til to grader over det før-industrielle niveau. Men det
kræver en øjeblikkelig kollektiv indsats – politisk, forskningsmæssigt,
ledelsesmæssigt.
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Cirka halvvejs mod Paris-aftalen



Arktis:
- c. 78.000 gletschere og iskapper.
- c. 0,35 m havniveauændring.

- Indlandsisen.
- c. 7,4 m havniveauændring.

Antarktis:
- c. 57 m havniveauændring. 

Global middeltemperaturudvikling, 1880–2019
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Source: CDIAC; NOAA-ESRL; Le Quéré et al 2017; Global Carbon Budget 2017

CO2-levetid:
- 50 % eksisterer i c. 100 år.
- 20 % eksisterer i c. 900–1.000 år.

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
https://doi.org/10.5194/essd-2017-123
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/
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Indlandsisen



Indlandsisen

Istab: 250–300 Gt pr. år
c. 0,7–0,8 mm pr. årKilde: Box et al. (2016)



Antarktis



1901–2010:  1,7 mm pr. år
1993–2018:  3,2 mm pr. år
2013–2018:  4,8 mm pr. år
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FEM PUNKTER AT TAGE MED SIG HJEM:

- I 2030 forventelig 1,5 grader C i den nedre del af atmosfæren. Derved stigende

press på økosystemer.

- Hyppigere ekstrem-hændelser for Danmark over tid.

- Klimaet er under forandring som følge af en stigende koncentration af CO2 i

atmosfæren. Nettotilvæksten er 17 Gt pr. år.

- Stigende istab fra iskapperne, både indlandsisen og det antarktiske isskjold. 

Begge var i ligevægt i henholdsvis midt-1980’erne og begyndelsen af 1990’erne.  

- Havniveaustigningen er 4,8 mm pr. år, siden 2013. Stigende havniveau i

fremtiden vil forekomme, også efter 2100.



Mange tak….

…spørgsmål?


