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Drivhuseffektens fordele 
Af Hans LInderoth, docent, Handelshøjskolen i Århus 

Det er åbenbart politisk ukorrekt at påpege fordelene ved en global 
temperaturstigning, mener dagens kronikør. Så det gør han. 

Drivhusdebatten er præget af de negative effekter af en temperaturstigning som 
følge af udledningen af bl.a. CO2.  

At den samlede effekt formodes at være negativ skyldes i høj grad, at det er 
konklusionen i Det internationale Klimapanels rapporter, som i øvrigt er 
udgangspunktet for mange nationale redegørelser.  

De beregnede resultater i disse redegørelser er imidlertid overordentlig usikre, og 
der findes forskere, der er meget uenige i klimapanelets konklusioner, f.eks. Thomas 
G. Moore, der i sin bog "Climate of fear" fra 1998 konkluderer, at drivhuseffekten de 
næste ca. 100 år vil være positiv.  

Moore, der har været ansat på flere amerikanske universiteter og været medlem af 
præsidentens økonomiske råd, er i dag tilknyttet Hoover Instituttet ved Stanford 
Universitet.  

Moore når frem til en samlet gevinst i USA på omkring én pct. af 
bruttonationalproduktet ved en temperaturstigning på 2,5 grader Celcius, mens 
Clime, der repræsenterer klimapanelets opfattelse, når frem til et tab på ca. én pct. 
af bruttonationalproduktet ved en tilsvarende temperaturstigning.  

I det følgende præsenteres nogle af de vigtigste argumenter for de forskellige 
resultater. Ifølge klimapanelet har en temperaturstigning en negativ helbredseffekt, 
bl.a., fordi den geografiske zone for malaria udvides fra at omfatte 45 pct. af 
befolkningen til 60 pct. Moore nævner i den forbindelse, at Hong Kong, Hawaii, 
Singapore mv. ligger i malariazonen, men her er levetiden fuldt på højde med 
levetiden i de vestlige lande. Malariaproblemets størrelse er ifølge Moore i højere 
grad afhængig af indkomstniveauet end af klimaet.  

Sætter man en bremse på den økonomiske vækst for at reducere udledningen af 
CO2, kan man altså risikere at øge malariaproblemet.  

Den negative helbredseffekt skyldes også flere dødsfald som følge af hedebølger 
ved en temperaturstigning ifølge klimapanelet. Byer med flest dødsfald i USA som 
følge af hedebølger findes imidlertid i midtvesten og den nordøstlige del af USA og 
færrest sydpå ifølge Moore. Man tilpasser sig nemlig varmere vejr. Flere dør som 
følge af koldt vejr end som følge af varmt vejr! Temperaturstigningen på 2,5 grader 
kan ifølge Moore redde meneskeliv i USA på årsbasis omtrent svarende til antallet af 
dødsfald på de amerikanske motorveje. Danske beregninger viser også, at koldt vejr 
er farligt vejr!  
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Temperaturstigningen vil også reducere omkostninger i sundhedssektoren og 
indebære større produktion i virksomhederne pga.færre sygedage.  

Moore har også fundet frem til, at man i USA er villig til at acceptere lavere løn i 
bytte for varmere vejr. Den store majoritet af befolkningen i USA foretrækker 
simpelthen varmere vejr. Det gælder i overvejende grad for alle, der lever i den 
tempererede klimazone, herunder Danmark. I USA tager man sydpå i ferierne og 
drømmer om som pensionist at flytte sydpå. Hvor tager danskerne hen i deres 
ferier? I den tropiske klimazone drømmer man næppe om varmere vejr, men den 
forventede temperaturstigning forventes heldigvis at blive størst på nordlige 
breddegrader.  

Cline (klimapanelet) finder, at drivhuseffekten nedsætter fødevareproduktionen i 
USA. Denne konklusion undrer Moore. Det amerikanske landbrugsministerium 
konkluderer nemlig i en rapport, at drivhuseffekten vil medføre faldende 
fødevarepriser, selv om der ikke tages hensyn til, at man tilpasser sig en 
temperaturstigning ved at ændre anvendelsen af plantesorter og dyrkningsmetoder.  

Moore henviser også til en ekspert, der konkluderer, at selv om man ikke ved meget 
om effekten af selve klimaændringen på fødevareproduktionen, ved man i det 
mindste, at mere CO2 i atmosfæren er til gavn for planteproduktionen.  

F.eks. havde man i 1960 og 1994 undersøgt floraen i et nærmest utilgængeligt 
område i USA og fundet en klar positiv effekt af øget CO2 i atmosfæren. 
Konklusionen om negativ effekt på fødevareproduktionen er i det hele taget 
problematisk.  

Nogle økologer mener, at det er en tragedie at miste en enkelt art, selv om man 
faktisk ikke kender antallet af arter. Omkostningerne ved at miste nogle arter som 
følge af klimaændringer overdrives ifølge Moore vildt af dommerdagsprofeterne.  

Det er naturligt, at nogle arter uddør og nye kommer til. Faktisk er omkring 99 pct. af 
de arter, der har levet på Jorden, uddøde. Artsrigdommen synes i øvrigt størst i 
troperne, og drivhuseffekten øger den del af kloden, som er fugtig og varm og 
dermed området, hvor der er potentiale for mange arter. Moore fokuserer ikke blot 
på beregningerne/konklusionerne hos Cline og det internationale klimapanel, men 
anlægger også et historisk perspektiv i klimadebatten. I de relativt varme perioder 
(f.eks. fra omkring år 900 til 1300) var der fremgang i økonomien, stigende levealder 
og befolkningstilvækst, mens den "lille istid" (ca.1300-1850) periodevis indebar 
hungerkatastrofer, faldende levealder og reduceret folketal. Gode tider er "varme 
tider".  

I 1974 udgav det amerikanske transportministerium en rapport om virkningerne af et 
temperaturfald på én grad C samt en temperaturstigning på en halv grad C. 
Konklusionen i rapporten er, at temperaturfaldet alt i alt vil medføre omkostninger, 
mens temperaturstigningen vil være en gevinst. Koldere vejr vil nedsætte 
produktionen af en række afgrøder og have negative effekter på helbredet. I dag er 
det åbenbart "god latin" at mene det modsatte.  

Kun 12 år senere nåede det amerikanske energiministerium frem til en negativ effekt 
af en mindre opvarmning uden overhovedet at nævne den tidligere rapport, som 
ellers baserede sig på eksperter fra hele kloden, inkl. repræsentanter fra de mest 
kendte amerikanske universiteter.  

Energiministeriets rapport støttede sig ikke i samme grad til eksperter, og Moore 
fremhæver, at de mest kendte amerikanske universiteter ikke var repræsenteret 
blandt de eksperter, som ministeriet støttede sig til.  

Ministeriet udvælger de problemer, hvor varme har en negativ effekt og ser bort fra 
de områder, hvor effekten er positiv, konkluderer Moore. Denne tendens er ganske 
givet ret udbredt.  
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Varmere vejr vil spare betydelige beløb i den tempererede klimazone til 
vedligeholdelse af vejnet (færre frostsprængninger), nedsætte energiforbruget til 
opvarmning, mindske slitagen på huse og biler, nedsætte dødeligheden osv. Der er 
kun i beskedent omfang forsøgt at sætte tal på disse fordele.  

Der er heller ikke sat tal på, hvad lavere økonomisk vækst betyder for den globale 
helbredstilstand. Det er ikke godt for helbredet at være fattig, og en kraftig 
opbremsning af CO2-udledningen vil uden tvivl nedsætte væksten.  

Det kan ikke undre, at Moore konkluderer, at de internationale aftaler om reduktion 
af udledningen af CO2 er uheldige. Fordelene ved en reduktion står slet ikke mål 
med omkostningerne. Som bekendt er Danmark meget aktiv mht. at opnå 
internationale aftaler på dette område. Måske var det bedre at forsøge at redde 
verden på anden vis.  

Sammenfattende må man sige, at Moores argumenter og beregninger ikke uden 
videre kan fejes af bordet. Der er utvivlsomt mange fordele ved et varmere klima, 
især for lande i den tempererede klimazone, herunder Danmark.  

Man kan heller ikke afvise, at det internationale klimapanels rapporter refereres så 
tit, at man for ukritisk betragter konklusionerne her som "sandheden". Lidt firkantet 
sagt udgør disse rapporter biblen på dette område.  

Beregningerne er imidlertid overordentlig usikre og mangelfulde. Det bedste 
argument for at sætte en bremse på CO2-udslippet er egentlig indeholdt i 
forsigtighedsprincippet. Vi ved så lidt om konsekvenserne af drivhuseffekten, at vi 
bør være forsigtige ved at sætte en bremse på udledningen af CO2.  

Endelig kan man ikke afvise, at konsekvensberegningerne af drivhuseffekten er 
skæve forstået på den måde, at der fokuseres mere på drivhuseffektens ulemper 
end på fordelene. Det kunne derfor måske være på sin plads at bevilge penge til 
forskningsprogrammer, der udelukkende havde til formål at belyse fordelene af 
drivhuseffekten. 
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