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Derfor er udslippet af drivhusgasser 
helt afgørende for det fremtidige klima

Over de sidste 100 år er den globale middeltemperatur steget med ca. 0,7ºC. Størstedelen af stig-
ningen over de sidste 50 år skyldes øgede udledninger af drivhusgasser.
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1. Drivhusgasser eller varm luft?92

Den gennemsnitlige temperatur 
ved jordoverfl aden er generelt 
stigende, og samtidigt ændrer 
nedbørmønstrene sig i retning af 
mere intens nedbør og længere 
tørkeperioder. Disse ændringer 
er styret af fysiske og til dels 
biologiske processer. Selv om 
det er naturlige processer, der 
kan medføre globale tempera-
turstigninger, viser undersøgel-
ser, at det er menneskets aktivi-
teter – især udslippet af CO2, der 
sandsynligvis er hovedårsagen 
til de seneste 30 års opvarmning 
af jorden. Modelberegninger vi-
ser, at den globale temperatur 
sandsynligvis vil stige mellem 
1,8 til 4,0C afhængig af, hvor 
store udslippene af drivhusgas-
ser bliver.

På verdensplan er tempe-
raturen steget 0,7-0,8C siden 
slutningen af 1800-tallet. Langt 
hovedparten af denne stigning 
(0,55C) er sket inden for de 
seneste 40 år. Set over længe-
re tidshorisonter har klimaet på 
kloden varieret betydeligt mere, 
end hvad vi har set over de se-
neste årtier. Vi har dog kun på-

lidelige målinger af temperatur 
og nedbør for de foregående ca. 
150 år. På længere tidsskalaer 
må man ty til indirekte målin-
ger af klima, f.eks. fra iskerner. 
Baseret på sådanne målinger er 
vurderingen hos IPCC, at den 
globale middeltemperatur over 
de sidste 50 år sandsynligvis ik-
ke har været så høj i de seneste 
1300 år.

Jordens strålingsbalance
Klimaet har gennem jordens hi-
storie varieret langt mere, end 
hvad der har været observeret in-
den for de sidste 100 år. Grund-
læggende er klimaet bestemt af 
balancen mellem den energi, der 
tilføres fra sollyset, og den ener-
gi, der tabes ved varmestråling 
fra jorden. Der er især to fakto-
rer, der påvirker strålingsbalan-
cen: 1) Mængden af sollys, der 
opfanges af jordkloden, og 2) 
styrken af drivhuseffekten.

Jorden slipper af med var-
men ved at udstråle infrarød 
stråling. Over lang tid vil udstrå-
lingen være af samme størrelse 
som indstrålingen. Hvis der ikke 

havde været en drivhuseffekt, 
ville temperaturen på jorden 
med udgangspunkt i de grund-
læggede fysiske love have væ-
ret ca. -19C. Dette er ca. 34C 
lavere end den målte gennem-
snitstemperatur på 15C. Der 
må derfor være en anden me-
kanisme (drivhuseffekten), som 
også påvirker klimaet. En række 
af gasserne i atmosfæren (f.eks. 
vanddamp, kuldioxid og metan) 
har ligesom skyerne en evne til 
at optage noget af den opadgå-
ende langbølgede infrarøde strå-
ling. Dette skærmer jordoverfl a-
den mod afkøling, og hermed 
opstår drivhuseffekten.

De vigtigste drivhusgasser 
er vanddamp (H2O), kuldoxid 
(CO2), metan (CH4), lattergas 
(N2O), CFC (freongasser) og 
troposfærisk ozon (O3). De en-
kelte drivhusgassers effekt på 
atmosfærens varmeholdende 
effekt kendes med stor sikker-
hed. Desværre er det samlede 
klimasystem dog mere kompli-
ceret, hvorfor det ikke er muligt 
entydigt at rangordne bidraget 
fra de enkelte gasser til den to-
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tale drivhuseffekt. Dette skyldes 
bl.a., at der er en række tilba-
gekoblingsmekanismer mellem 
drivhusgasserne. Desuden har 
drivhusgasserne forskellig le-
vetid i atmosfæren. I grove træk 
kan forholdet mellem de vigtig-
ste drivhusgasser; vanddamp, 
skyer og kuldioxid dog anslås til 
2-1-1.

Ud over de menneskeskabte 
strålingspåvirkninger (især CO2, 
CH4, N2O og CFC) har der været 
meget store, men ret kortvarige, 
afkølende bidrag i forbindelse 
med vulkanudbrud, fordi der ud-
sendes mange små partikler fra 
vulkaner, som øger albedoen. 
Endelig har variationer i solens 
udstråling også givet en mindre 
stigning i strålingspåvirkningen 
i første halvdel af 1900-tallet. 
Disse effekter har været doku-
menteret gennem undersøgelser 
af ændringer i det global og re-
gionale klima over århundreder 
og årtusinder sammenholdt med 
de faktorer, der påvirker klima-
et. Her er både brugt statistiske 
sammenhænge og detaljerede 
fysisk baserede klimamodeller. 
Disse analyser viser entydigt, at 
stigningen i den globale middel-
temperatur over de sidste 40 år 
ikke kan forklares med naturlig 
klimavariation, men kun med 
den menneskeskabte drivhusef-
fekt.

Klimafølsomhed
Opvarmningen som følge af en 
stigning i atmosfærens indhold 
af drivhusgasser beskrives ved 
hjælp af klimafølsomheden. 
Denne følsomhed angiver, hvor 
meget den globale temperatur 
vil stige ved en ændring i ener-
gitilførslen på 1 W/m2. Desvær-
re er klimafølsomheden kun dår-
ligt kendt. Hvis der f.eks. alene 

ses på, hvad en ændring i ener-
gitilførslen skulle betinge, fås en 
følsomhed på 0,269 K/(W/m2). 
Dette giver en alt for lille kli-
mafølsomhed. I virkeligheden 
er der nemlig en række tilbage-
koblingsmekanismer, som for-
stærker temperaturændringen. 
En af de vigtigste tilbagekob-
lingsmekanismer er temperatu-
rens påvirkning af atmosfærens 
vanddampindhold. Vanddamp 
er en drivhusgas, og da en varm 
atmosfære kan indeholde mere 
vanddamp end en kold atmo-
sfære, vil en opvarmning føre 
til forstærket drivhuseffekt via 
et højere indhold af vanddamp i 
atmosfæren.

Der er mange af disse tilba-
gekoblingsmekanismer. For at 
beregnede den samlede effekt 
benyttes detaljerede klimamo-
deller, der repræsenterer alle de 
fysiske processer i atmosfæren, 
oceanerne og på landjorden. 
Samtidigt har man benyttet ob-
servationer gennem de seneste 
150 år og rekonstruktioner af 
klimaændringer over den sene-
ste halve million år til at bestem-
me klimafølsomheden. Med dis-
se metoder fås en værdi på ca. 
0,75 K/(W/m2). Tilbagekoblin-
gerne giver således næsten en 
tredobling af følsomheden. Det 
betyder, at den opvarmende ef-
fekt af CO2 vil blive tredoblet på 
grund af tilbagekoblingsmeka-
nismer i k  limasystemet.

Solens indirekte virkning 
på klimaet
Foruden den direkte effekt af 
solstrålingen på jordens klima, 
har mulige indirekte effekter 
af solens påvirkning af klimaet 
tiltrukket sig opmærksomhed. 
Henrik Svensmark har således 
foreslået, at variation i solens 

aktivitet gennem ændringer i 
mængden af kosmisk stråling 
kan påvirke dannelsen af ioner 
i atmosfæren og dermed dan-
nelsen af de små partikler, der 
påvirker skydannelsen. Da især 
lavtliggende skyer har en afkø-
lende effekt, kan variation i sol-
aktiviteten dermed måske indi-
rekte påvirke klimaet.

Der er dog intet, der tyder på, 
at indirekte solpåvirkninger har 
haft betydning for den globale 
opvarmning af atmosfæren over 
de seneste 50 år, hvor der ikke 
har været nogen ændring i stør-
relsen af den kosmiske stråling, 
der rammer jorden. Derimod 
kan ændringer i den kosmiske 
stråling have haft betydning for 
opvarmningen i perioden 1910-
1940.  


