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Damp og røg fra stålvalseværk i Canada. 
Forarbejdning af stål kræver et stort 
energiforbrug og dermed udledning af 
mange ton CO2
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Kapitel 4: Samfundsfag – økonomi  
Prisen for et godt klima
Kapitlet fokuserer på de økonomiske aspekter 
af klimaproblematikken. Det handler om de 
økonomiske konsekvenser af klimaændringer og 
de mulige omkostninger ved at gribe ind over for 
disse. I denne analyse inddrages perspektiverne 
for både den enkelte og virksomhederne, ligesom 
det diskuteres, hvilke økonomiske omkostninger,  
der vil være for forskellige typer lande ved at 
tilpasse sig de klimaændringer, man alleredenu 
kan se er ved at indtræffe. Kapitlet inddrager 
både teoretisk-økonomiske overvejelser og 
gennemgange af konkrete forslag til initiativer  
til løsning af klimaændringer.
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I slutningen af sin film ”En ubekvem sandhed” viser Al Gore en vægt, som balan- 
cerer klodens fremtid med en pose penge. Al Gore advarer om, at tempertur- 
ændringerne kan blive dramatiske og sætter spørgsmålstegn ved, om det er 
meningsfuldt at vurdere værdien af et livsgrundlag på jordkloden i dollars. Hans 
film behandler derfor ikke nærmere spørgsmålet om økonomiske omkostninger 
og fordele ved at indlede en klimapolitik. Alligevel er spørgsmålet om økonomi 
kommet til at spille en central rolle i klimadebatten. Mange almindelige  
mennesker og en del politikere synes, det er en stor udfordring at nedbringe 
drivhusgasserne og omlægge energiforbruget væk fra fossile brændsler, og  
de spørger sig selv, om det nytter.

Den økonomiske videnskab er læren om det økonomiske system, dvs. samspillet 
mellem husholdninger, virksomheder, det offentlige og udlandet. Det er dette 
samspil, der skaber økonomisk udvikling og dynamik i samfundet. Den økono-
miske videnskab har til hensigt at formulere økonomiske love, men i modsæt-
ning til de naturvidenskabelige love, der handler om naturens love, handler de 
økonomiske love om menneskelig adfærd – hvordan agerer mennesker i forhold 
til økonomien?

Den økonomiske videnskab handler om menneskelig adfærd, men det er ikke 
muligt at forudsige menneskelige handlinger. Derfor gør man i økonomien nogle 
antagelser om den menneskelige adfærd, f.eks. antager man, at alle mennesker 
i samfundet har fuld information om alle forhold, der påvirker vores økonomiske 
liv, og at vi opfører os økonomisk rationelt. Da den økonomiske udvikling påvirkes 
af mange faktorer, er de økonomiske teorier og begreber udviklet til at beskrive 
 sammenhænge og udviklinger, som er gældende på kort sigt. Økonomien har 
vanskeligt ved at forudsige udviklingen på langt sigt.

De økonomiske sammenhænge beskrives som regel i modeller, ligesom man 
kender fra naturvidenskaben. Man vælger nogle parametre og forsøger at 
beskrive sammenhængen mellem disse, ofte i et matematisk sprog.

Grænsenytten1 i mikro-økonomien (dvs. den del af økonomien, der beskæftiger 
sig med virksomheders og husholdningers adfærd) er et eksempel på, at økono-
mien foretrækker at behandle små, gradvise ændringer i forhold til udgangs-
punktet, mens effekterne af mere vidtgående ændringer anses for vanskelige 
at beregne. Det må ikke glemmes, at den praktiske anvendelse af økonomien 
normalt er rettet mod den korte tidshorisont. Den økonomiske videnskab skal 
forsøge at besvare spørgsmål om værdien af investeringer, projekter eller 
beslutninger inden for en tidshorisont, der ofte kun er 5-10 år og kun sjældent 
rækker flere årtier frem. 

Med et økonomisk udgangspunkt kan det alligevel være særdeles nyttigt 
at forsøge at afdække følgende spørgsmål:

- hvilken økonomisk risiko løber verdenssamfundet ved at lade klima-
ændringerne gå deres gang og i øvrigt afstå fra forsøg på at begrænse 
udledningen af drivhusgasser?

- hvad vil den økonomiske byrde udgøre ved forsøg på at stabilisere klima- 

Prisen for et godt klima 
Af Mikael Skou Andersen

1) Nyttestigningen per enhed, når forbrugeren får lidt 
mere af en vare, kaldes for grænsenytten.

2) ppm betyder parts per million; ppm anvendes som 
målestok for drivhusgassernes andel af atmosfæren.

Flytrafikken står i dag for godt  2 procent 
af verdens samlede CO2-udledning.

ændringerne, så klodens temperatur ikke stiger mere end 2 grader?

- hvad vil det komme til at koste for de enkelte virksomheder, borgere  
og andre at deltage i en klimapolitik, der nedbringer drivhusgasserne 
og stabiliserer klimaændringen?

- hvad er byrden for samfundet såvel som for de enkelte borgere ved 
at tilpasse sig den del af klimaændringerne, som ikke længere kan 
undgås, dvs. op til de ca. 2 grader?

Omkostningerne ved at tage risikoen  
og lade stå til
Hvad sker der, hvis verden ikke gør noget for at nedbringe udledningerne af 
drivhusgasser? 

Det mest sandsynlige ved fortsat økonomisk vækst og moderat befolkningstil-
vækst er, at verdens årlige udslip af drivhusgasser vil være fordoblet fra 1990 
allerede i 2030 (se figur 1, s. xx), hvilket vil medføre en ophobning af CO2-eq i 
atmosfæren på ca. 500 ppm2 . 

Det er tæt på en fordobling af atmosfærens ’naturlige’ koncentration, som  
påvist i iskerneboringer. Ved en fordobling (550 ppm) forudsiger FN’s klimapanels 
beregninger, at den globale gennemsnitstemperatur allerede i 2050 vil være 
forøget med ca. 2,3 grader – og ved århundredets slutning i år 2100 vil tempera-
turstigningen ifølge det bedste estimat være øget til mellem 3 og 4,5 grader. 

Det er vanskeligt at forudsige, hvordan Jordens kulstofkredsløb vil reagere, da 
verden vil få at gøre med CO2-koncentrationer i atmosfæren, som ikke har været 
til stede i millioner af år, men nyere studier viser at der er en risiko på 20 % for, 
at temperaturstigningen kan komme over 5 grader. Klimapanelets beregninger 
angiver med alternative antagelser 5,8 grader som et højt skøn for slutningen af 
århundredet. Bemærk, at der er tale om en stigning af den globale gennemsnits-
temperatur, som dækker over store udsving lokalt og regionalt. 

En udvikling med fortsat økonomisk 
vækst og moderat befolkningstilvækst 
svarer til de udviklingsforløb, som FN’s 
klimapanel betegner A1-scenarierne 
(Scenarierne bliver forklaret side 
xx). En moderat befolkningstilvækst 
defineres som en stigning fra 
nuværende 6 milliarder mennesker på 
Jorden til 9 milliarder år 2100

Indbyggerne i vietnamesisk landsby ved 
resterne af deres huse, der blev slået til 
pindebrænde, da en tropisk storm ramte 
Vietnam i 2008.
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Igennem de seneste 15-20 år har økonomer forsøgt at beregne virkningerne af 
klimaforandringer på verdensøkonomien. I begyndelsen skete det med simple 
metoder, men efterhånden er modellerne blevet mere omfattende og kan tage 
højde for flere effekter. De første vurderinger lød, at mens klimaændringerne for 
industrilandene på den nordlige halvkugle vil have både positive og negative ef-
fekter, der til dels opvejer hinanden, så vil der for udviklingslandene overvejende 
være tale om stærkt negative virkninger. Afgrøder, infrastruktur og boliger i 
udviklingslandene er mere sårbare over for klimaet, og landene er fattige og har 
færre ressourcer til at beskytte sig. Ved en fordobling af CO2-koncentrationen i 
atmosfæren som nævnt ovenfor, anslog klimapanelet en negativ effekt på BNP 
for udviklingslandene i størrelsesordenen 8-9 % årligt, for industrilandene en 
negativ effekt på et par procent, og for verden som helhed et tab på mellem  
1,5 og 3,5 % af BNP.

De beregninger, som lå bag ved disse tal, er imidlertid ret overslagsprægede og 
dermed usikre. For eksempel blev effekten på hele verdens landbrugsproduktion 
vurderet ud fra nogle få studier. I klimapanelets fjerde vurderingsrapport, som 
udkom i 2007, er grundlaget forbedret, men der gøres opmærksom på, at der er 
en række effekter, som det fortsat er vanskeligt at regne på. 

Det er relevant at vurdere de direkte økonomiske omkostninger såsom tab af 
landarealer, ødelagte afgrøder, ørkendannelse og stormskader, men man bør 
også medregne det velfærdstab, der følger af klimaændringerne. Menneskeliv 
vil eksempelvis kunne gå tabt, og i beregningen af de økonomiske omkostninger 

3) Stern-rapporten om de økonomiske aspekter af 
den globale opvarmning blev udarbejdet for den 
engelske regering af et hold økonomer under ledelse 
af Sir Nicholas Stern og udgivet i 2006.

I dele af Afrika er tørke og hungersnød 
blevet  så stort et problem, at folk er 
begyndt at bekrige hinanden. Flere forskere, 
bl.a. i IPCC, mener, at klimaforandringerne 
er medvirkende årsag til konflikten i Sudan. 
Billedet er fra flygtningelejr i Darfur.

ved klimaskaderne skal mistede liv medregnes. Velfærdstabet skyldes ikke blot 
den mistede produktion fra de mennesker, som dør, men også selve tabet af 
livet og savnet for de efterladte.

Værdien af et reddet menneskeliv afhænger af viljen til at betale for risiko-
reduktioner, dvs. hvor meget man vil betale for at forebygge et statistisk 
dødsfald. Evnen til at betale for mere sikkerhed er dog stærkt forskellig mellem 
rige og fattige lande. Ud fra en snæver økonomisk logik må et undgået dødsfald 
i et rigt land med høje indkomster tillægges en væsentligt højere værdi end et 
undgået dødsfald i et underudviklet og fattigt land. Forudsætningen om værdien 
af et menneskeliv i udviklingslandene har vist sig at have stor betydning for 
vurderingen af klimaskaderne ved en laden-stå-til politik og er derfor omstridt.

Kaotiske forandringer
Som nævnt kan de økonomiske metoder bedst håndtere små gradvise ændringer, 
som eksempelvis tabet af arealer, hvis vandstanden i havene stiger med ca. en 
halv meter, hvilket er realistisk for dette århundrede. Hvis afsmeltningen af is 
ved polerne går hurtigere, end klimapanelet antager, sådan som noget tyder 
på i disse år, vil ikke blot flere arealer gå tabt. Der vil også blive mere vand i 
atmosfæren, hvilket kan øge nedbørsmængderne, omfanget af oversvømmelser 
og styrken af tropiske storme. Når klimaforandringerne er kaotiske, vil omfanget 
af de økonomiske tab kunne ændre sig på måder, som det er meget mere 
vanskeligt at beregne. Udviklingen går nu i retning af analyser, der tæt kobler 
naturvidenskabelige og økonomiske klimaberegninger, hvilket betyder tusindvis 
af simulationer og kræver stor computerkraft.

Stern-rapporten3  vurderer på baggrund af sådanne forbedrede beregningsme-
toder, at klimaskaderne ved en laden-stå-til politik, som kan føre til tempera-
turstigninger på 5-6 grader fra 2050, vil beløbe sig til mindst 5 % af verdens 
BNP, årligt og i al fremtid. For udviklingslandene vil det beløbe sig til over 10 % 
af BNP. Medregnes værdien af tabte menneskeliv, kan de globale omkostninger 
opgøres til mindst 11 %. Tabet stiger forsigtigt sat til 14 %, hvis klimasystemet 
er mere følsomt end antaget. Endeligt vurderer Stern-rapporten, at hvis man 
foretager en mere etisk balanceret vurdering af tab i rige og fattige lande – som 
foretrukket af FN’s klimapanel – så vil det faktiske tab i verdens BNP snarere 
være på 20 % årligt. Vedrørende Skandinavien anfører Stern, at den økonomiske 
effekt vil være nogenlunde neutral ved en temperaturstigning på 2-3 grader. 
Bliver temperaturstigningen større, vil omkostningerne ved klimaændringer  
blive større. 

Det er som regel omkostningen på 20 % af BNP, som refereres fra Stern- 
rapporten. Kritikerne af rapporten har ikke undladt at gøre opmærksom på, 
at det tal efter deres opfattelse er alt for højt, fordi det overvurderer omkost-
ningerne i udviklingslandene. Det er på grund af spørgsmålet om værdien af 
menneskeliv i udviklingslandene i sidste ende et etisk og ikke et økonomisk 
valg, hvilket tal man vil lægge mest vægt på. Men uanset om man henviser til 
de 5, 11 eller 20 %, så er vurderingerne nu baseret på stadigt mere detaljerede 
beregninger og computer-simulationer, der kan tage højde for væsentligt flere 
faktorer. Vi må forvente, at vurderingerne løbende vil blive justeret i takt med,  
at det naturvidenskabelige vidensgrundlag om klimaændringerne forbedres.
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Stabiliseringsmål Lade-stå-til S-750 S-550

CO2-koncentration år 2050 (i ppm) 630 565 493
Ændring i global temperatur år 2050 (°C) 3,4 2,2  1,7
Arealer med potentielt visnet vegetation (mio. km2 ) 6,2 – 8 3,5 1,3
Mennesker udsat for forøget vandmangel (mio.) 2830-3440 2920 760
Mennesker ramt af ekstra oversvømmelser (mio.) 79 – 81 21 5

Tabel 1:  
Udvalgte scenarier for de globale effekter af klimaændringerne om 40 år ved henholdsvis lade-stå-til politik og stabilisering 
af CO2-koncentrationen ved 750 eller 550 ppm på langt sigt. (Kilde: IPCC, 2007:825)

Oversvømmelse efter et kraftigt  
regnskyl i Bankok Thailand.
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Omkostningerne ved at stabilisere  
koncentrationen af drivhusgasser 

Den største udfordring ved at indlede en klimapolitik er, at klodens temperatur 
allerede er stigende som følge af det store udslip af drivhusgasser gennem de 
seneste 50 år. Atmosfærens koncentration af CO2 er forøget fra sit naturlige 
niveau for en mellemistid på ca. 270 ppm til 385 ppm i 2007, men effekten af 
denne stigning er endnu ikke slået igennem på den globale temperatur. Det 
tager årtier, især for oceanerne, at justere temperaturen til den nye ligevægts-
tilstand.4 

Fra før-industriel tid og til i dag er temperaturen steget med ca. 0,50-0,75 grad. 
FN’s klimapanel vurderer desuden, at verden med den aktuelle drivhusgas- 
koncentration ikke kan undgå en yderligere temperaturstigning på 0,6 grad. Altså 
vil en samlet stigning på ca. 1,2 grader være en realitet i løbet af nogle årtier.

For at undgå yderligere temperaturstigninger skulle verdens udslip af drivhus-
gasser med et slag reduceres. En sådan øjeblikkelig reduktion er ikke  
realistisk, så på grund af den tid, en omstilling af hele energisystemet vil tage,  
er det lidt af en udfordring, hvis temperaturstigningen skal holdes på under  
2 grader. Det kan sammenlignes med en supertanker, som ved opdagelse af et 
skær behøver lang tid til at bremse op og få drejet skuden i en ny retning –  
navigeres der for sent, vil det være umuligt for supertankeren at undgå skæret.

Da en koncentration på 500 ppm med den igangværende vækst som nævnt kan 
være en realitet allerede om ca. 20 år, lyder alle vurderinger på, at der er behov 
for en markant kursændring. 

Hvis farten i udledningen kun sænkes lidt, rammer skibet Jorden alligevel 

 4) CO2 står ikke for hele drivhusgas-ophobningen, 
når man medregner de fem andre gasser, er niveauet 
nærmere 450 ppm i såkaldte CO2-ækvivalenter (for-
kortet CO2-eq)). En modsatrettet effekt fra aerosoler 
og land-use changes resulterer i en effektiv ppm på 
ca. 375.
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Figur 1.  
Røde tidsserier viser forskellige frem-
skrivninger af drivhusgas-udslippet, hvis vi 
ikke gør noget særligt; gult og grønt forløb 
viser, hvor meget vi skal reducere for med 
forskellig sikkerhed at holde verden under 
en 2-graders stigning i den globale gen-
nemsnitstemperatur, inklusiv ændringer i 
arealanvendelse og skovbrug.  
Kilde: (c) malte.meinshausen@pik-potsdam.de 
for Mikael Andersen, August 2008

~75% chance <2°C

~50% chance <2°C

Topper ved  ~475ppm CO2eq &
Stabilisering ~400ppm CO2eq

Topper ved ~500ppm CO2eq &
Stabilisering ~450ppm CO2eq

Notes:  
(a) Shown are various multi-gas FAIR-SiMCaP (den Elzen & Meinshausen, 2006) and EQW pathways (Meinshausen et al. 2006) relative to 1990 for peaking at 
approximately 500 ppm and stabilizing at 450ppm CO2eq (grey pathways) and peaking at 475 with subsequent stabilization at 400ppm CO2eq (green pathways).
(b) Shown are as well SRES scenarios (Nakicenovic and Swart, 2000)
(c) The probabilities are given to stay below 2°C global-mean warming relative to preindustrial levels, assuming an IPCC TAR consistent climate sensitivity pdf 
with a 90% confidence that climate sensitivity lies between 1.5°C and 4.5°C (for details see Chapter 28 in Schellnhuber et al. “Avoiding Dangerous Climate Change”, 2006)
(d) The light and dark patches show the mean plus / minus one and two standard deviations, respectively, for the set of analysed FAIR-SiMCaP and EQW pathways. 
(e) The calculations imply default MAGICC carbon cylce feedbacks, comparable to approximately the mean across the C4MIP studies (Friedlingstein et al. 2005). 
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’skæret’. Ud fra fysikkens ubønhørlige love kan kun hurtige og markante reduk-
tioner i drivhusgasserne hjælpe. En stabilisering af atmosfærens koncentration 
kan ske ved at nedsætte udslippet med 60-80 % til den mængde kulstof, som 
kan optages i det naturlige kulstofkredsløb. 

Det er blevet et officielt mål bl.a. for EU at sikre, at temperaturstigningen holdes 
under 2 grader. Til sammenligning er der kun godt 6 graders forskel i global 
gennemsnitstemperatur mellem en istid og en mellemistid. Sidst temperaturen 
på kloden var ca. 2 grader højere end idag var i den forhistoriske Eem-tid for 
120.000 år siden, og da var vandstanden ca. 4-5 meter højere. Vurderingen fra 
klimamodellerne er, at ved stigninger over 2-3 grader vokser risikoen for kao-
tiske og pludselige omskiftninger i klimaet, med tilhørende risiko for markante 
økonomiske tab. 

Figur 1 illustrerer både behovet for reduktioner og usikkerheden i klimabereg-
ningerne. Ifølge beregninger på modellerne ved klimaforskningscenteret i 
Potsdam er status, at hvis vi sigter mod et loft for koncentrationen på 
475 ppm, så er der en 50/50 chance for, at målsætningen om max  
2 graders temperaturstigning kan indfries. Men udledes der mere, 
så vi når op på en koncentration på 500 ppm, falder sandsyn-
ligheden for at holde målsætningen på 2 grader til kun 25 %. 
Beregningerne viser desuden, at der muligvis bliver brug for en  
efterfølgende afkøling med stabilisering på et lavere niveau for  
med sikkerhed at undgå en opvarmning over 2 grader.  Disse 
 resultater er i overensstemmelse med vurderingen fra FN’s klimapan-
el. Panelet vurderer, at temperaturen med god sikkerhed vil være steget 
med 2,3 grader allerede i år 2050, hvis udledningerne fortsætter  
– og yderligere nogle grader ved slutningen af det 21. århundrede.

Når biler forbrænder benzin og diesel, 
udledes CO2 til atmosfæren.
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Det kan virke som en voldsom udfordring at bremse udledningen af drivhusgas-
serne. Hele den infrastruktur, der er etableret som grundlag for de moderne, 
industrialiserede samfund, skal forandres. Det gælder også for transportsek-
toren, hvor der skal findes nye drivmidler til erstatning for benzin og diesel. I 
de godt 20 år der er gået, siden man i 1988 begyndte at tage spørgsmålet om 
drivhuseffekten alvorligt, er der blevet gennemført et stort antal analyser af 
mulige strategier for reduktion af især CO2-udledningerne, og der er gjort talrige 
forsøg på at vurdere de økonomiske omkostninger.

De sidste års kraftige stigninger i olieprisen understøtter nu interessen for at  
identificere alternativer og investere i dem. Men det må ikke overses, at oliepris-
stigningerne afspejler en voksende efterspørgsel på energi i verden, f.eks har 
Kina, Indien og andre udviklingslande en stor efterspørgsel. Hvis den bliver 
dækket ved at anvende de kendte olie- og kulreserver, er der formentlig fossile 
brændsler nok til at øge atmosfærens koncentration op til 750 ppm. De stigende 
energipriser betyder, at der bliver mere interesse for at udvikle og markedsføre 
alternative energi, men også at det bliver rentabelt at udvinde olie og kul fra 
mere vanskeligt tilgængelige reserver. 

En tredjedel af væksten i drivhusgasser forventes at komme fra Kina. Kina er dog 
selv meget fokuseret på at udvikle nye energikilder, da kulreserverne er mindre, 
end man troede, og fordi energi er flaskehalsen for Kinas økonomiske vækst. 

Fordele og udgifter
Det spørgsmål, som politikere og beslutningstagere over hele verden stiller sig 
selv, er, hvor meget de er villige til at ofre på et problem, der ligger en del år ude 
i fremtiden. Her kommer cost-benefit-analyser ind i billedet. En cost benefit-
analyse er en økonomisk undersøgelse, hvor man sammenligner udgifter (cost) 
med indtægter og fordele (benefit) ved en given foranstaltning. I forbindelse med 
klimaændringerne er det blevet forsøgt at gennemføre cost-benefit opgørelser, 
hvor spørgsmålet har været, hvor stor en økonomisk omkostning, det ville være 
rimeligt at påtage sig for at reducere drivhusgasserne. Se figur 2.

I en traditionel cost-benefit analyse er den optimale politik den, hvor de marginale 
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Figur 2.  
Kurver over de marginale fordele (MB)  
og marginale omkostninger (MC):  
(a) ifølge traditionel lærebogs fremstilling 
(b) når der tages højde for risikoen for 
pludselige udsving som følge af tærskler  
i klimasystemet.

fordele er lig med de marginale omkostninger. I figur 2a er den optimale udgift 
til klima dér, hvor de to kurver skærer hinanden; dér vil gevinsten ved en ekstra 
krone investeret i reduktion af CO2 (MC) nøje svare til gevinsten (MB) ved en  
ekstra krone i værdi af afværget opvarmning. Det er sandsynligt, at udgifterne 
vil være jævnt stigende i takt med, at mere og mere krævende tiltag iværk-
sættes. Til gengæld er det imidlertid mere tvivlsomt, om også skaderne ved 
klimaændringen følger et sædvanligt kurvelineært forløb. 

Figur 2b viser en situation, hvor klimaskaderne nok i starten er jævnt stigende på 
et moderat niveau, men hvor der også er nogle tærskler, som når de overskrides, 
resulterer i, at der er langt mere markante gevinster at hente ved at reducere. I 
den situation er der flere punkter, hvor de to kurver skærer hinanden. Spørgsmå-
let er nu, om den optimale politik er i det første eller det andet skæringspunkt. 
Det første punkt tilsiger en vis, lav investering i drivhusgas-reduktion, men 
sigtes der mod det andet punkt, må langt større investeringer anses for optimale.

I 1990’erne fremkom der en del økonomiske analyser, som ud fra det traditio-
nelle lineære udgangspunkt førte til konklusioner om, at en alt for ambitiøs 
klimapolitik ville føre til for store omkostninger og ikke kunne passere en cost-
benefit analyse. Men med Stern-rapporten har de økonomiske analyser taget en 
ny drejning, hvor risiko-momentet tillægges meget større vægt. 

Der er ret beset ikke nogen, der med 100% sikkerhed kan sige, om kurven ved 
klimaændringer over 2 grader er præget af pludselige udsving og tærskelværdi-
er. Men ud fra klimapanelets rapporter må risikoen siges at være til stede, bl.a. 
ud fra kendskabet til processer i jordlagene, når permafrosten tør, og drivhus-
gassen metan frigives i store mængder fra Sibirien. Stern-rapporten forsøger 
at indregne denne risiko. Desuden anskuer den i højere grad de økonomiske 
omkostninger til drivhusgas-reduktion som en forsikringspræmie mod at undgå 
ubehagelige overraskelser, som er ikke-reversible (dvs. ændringer, der ikke kan 
føres tilbage).

Prisen for energi og transport med de kendte teknologier er i princippet bestemt af 
udbud og efterspørgsel. Mens teknologier, som har vundet store markedsandele, 

I et biogasanlæg bliver husdyrgødning 
omdannet til biogas, hvilket reducerer 
CO2-udslippet fra landbruget. En analyse fra 
Center for Bioenergi og Miljøteknologisk 
Innovation i Århus anslår, at er investerin-
gerne over en kort årrække vil løbe op i 10 
mia. kroner, hvis 45 % af husdyrgødningen 
i Danmark skal behandles. Til gengæld vil 
biogasproduktionen kunne indbringe to mia. 
kroner om året, bl.a. fordi biogasanlæg kan 
producere energi.
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kan høste fordelene ved produktion i stor skala, så skal de nye teknologier 
både udvikles og masseproduceres, førend det for alvor kan vurderes, om de er 
konkurrencedygtige. Vindenergien var i begyndelsen baseret på små og inef-
fektive møller, men med tiden er det blevet en etableret teknologi, som med de 
høje energipriser nu er fuldt konkurrencedygtig med anden el-produktion. Andre 
teknologier baseret på biobrændsler, solenergi og bølgekraft er ikke under de 
aktuelle markedsvilkår økonomisk konkurrencedygtige, men der kan forventes 
teknologisk udvikling, som med tiden vil sænke omkostningerne (se eksempet i 
boksen nederst tv). 

I de økonomiske analyser af alternativerne er det nødvendigt at gøre antagelser 
om læringskurver,  når omkostningerne ved en omstilling skal analyseres. Figur 
3 viser, hvordan læringskurver med tiden må antages at føre til lavere omkost-
ninger for CO2-reduktion. Bemærk også, at der er muligheder for energi-effektivi-
sering med negative omkostninger, altså overskud. 

Timingen er afgørende
Spørgsmålet om timingen for CO2-reduktionen bliver derfor centralt for den 
økonomiske analyse. En klimapolitik, hvor drivhusgasserne udfases over flere 
årtier i takt med, at den eksisterende energi- og transportkapital udskiftes, vil 
kunne høste fordelene ved læringskurverne og vil koste langt mindre end en 
forceret CO2-reduktion. Men på grund af behovet for teknologisk læring er det 
ikke tilrådeligt med en ’vent-og-se’ politik, hvor man udsætter omstillingen, til 
teknologierne er grydeklare. Analyserne viser, at ’steady-walking’ er den sikreste 
strategi. Dvs. en strategi, hvor der gradvist skrues op for alternativerne i takt 
med, at de falder i pris, og man får høstet praktiske erfaringer med de  
nye teknologier.

Energi- og transportsektorerne er ligesom landbruget – som tegner sig for 1/3 

PrISErNE FAlDEr MED Ny 
TEKNOlOgI

Hvis man for 10 år siden havde 
forsøgt at opgøre omkostningen ved 
at udstyre halvdelen af Danmarks 
husstande med fladskærmstv, ud 
fra de meget høje priser der fandtes 
dengang, og uden at tage højde for 
læringskurver, så havde man klart 
overvurderet omkostningen. 
Fladskærms-tv er faldet i pris, og 
det samme vil med tiden ske for ny 
energiteknologier.

Danmark har en stor el-produktion 
baseret på afbrænding af kul. Danmarks 
energiforbrug er et af de højeste i verden  
pr. indbygger.

af drivhusgasserne – sektorer, der i realiteten er præget af mange regler samt 
store offentlige tilskud. Derfor er valget af teknologier og brændsler i udgangs-
punktet langt fra alene noget, der blot bestemmes af udbud og efterspørgsel på 
et frit fungerende marked; politiske beslutninger har også et stort ord at skulle 
have sagt. De etablerede teknologier repræsenterer arbejdspladser og indtje-
ning og har igennem årene ofte sikret sig fordelagtig behandling i skattemæs-
sig eller investeringsmæssig henseende hos politikerne. Disse delvist skjulte 
konkurrencefordele er det nødvendigt at være opmærksomme på, da tilskud og 
reguleringer virker forvridende. Eksempelvis har elværkerne i Danmark med held 
modsat sig, at elektricitet beskattes efter sit indhold af CO2; i stedet har vi en 
slutbrugerafgift på el, som ikke skelner mellem, om det solgte el er baseret på 
kul eller vindkraft. Danmark har verdens højeste afgift på el, men den er ikke 
meget bevendt som klimapolitisk instrument. Hvis prisen på el blot afspejlede 
miljøbelastningen på brændslerne, ville der næppe være behov for noget tilskud 
til vindkraft. 

Stern-rapporten har sammenfattet den viden, der er opnået igennem mange års 
økonomiske analyser og præsenterer et detaljeret bud på, hvad det vil koste at 
sænke drivhusgasserne. Det er ikke Kyoto-aftalen (se side xx), som vurderes, 
da Kyoto kun sigter mod de industrialiserede lande. Stern-rapporten vurderer 
derimod spørgsmålet om de økonomiske omkostninger globalt og tager udgangs-
punkt i muligheden for at stabilisere atmosfærens koncentration på ca. 500-550 
ppm, hvor der stadig er en vis mulighed for at holde temperaturstigningen på 
den rigtige side af 3 grader. 

Stern-rapporten gør opmærksom på, at ca. 30 % af drivhusgasserne ikke er 
CO2. Ved især at forhindre rydning af regnskov i udviklingslandene kan der 
tilbageholdes store mængder drivhusgasser til meget lave omkostninger per ton 
CO2-ækvivalent. Men derudover baserer Stern-rapportens beregninger sig på en 

Teknologier rangordnet efter marginalomkostninger – og effekten af læring
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gradvis omlægning, især i energisektoren, efter princippet om ’steady-walking’, 
hvor indsatsen langsomt accelereres i takt med, at flere og flere teknologier 
bliver modnet til markedet. Ud fra dette udgangspunkt vurderes det, at koncen-
trationen af drivhusgasser kan stabiliseres for en omkostning, der årligt svarer 
til godt 1 % af verdens BNP i år 2030. Hvis man ønsker en mere ambitiøs politik 
(450-500 ppm), der giver større sikkerhed for at undgå overskridelsen på 2 grad-
ers temperaturstigning, vil der være behov for en hurtigere og kraftigere indsats, 
hvilket vurderes at ville koste i størrelsesordenen 3 % af BNP.

I disse beregninger er der taget udgangspunkt i teknologiomkostningerne.  
Men klimapolitikken vil have en bredere makro-økonomisk afsmitning, især hvis 
store beløb til investeringer i infrastruktur fortrænger andre investeringer og 
påvirker renteniveauet. Her kan klimapolitikken suppleres med flere forskellige 
instrumenter, som kan påvirke omkostningerne i forskellige retninger. Det giver 
mulighed for et udsving mellem en omkostning på minus 3% og i bedste fald en 
positiv effekt på BNP. Tabel 2 nederst tv viser, hvordan man kan opgøre forskel-
len mellem klimapolitikken som en udgift og som en gevinst. 

Det vigtigste klimapolitiske redskab er naturligvis, at CO2 tillægges en pris, 
enten direkte gennem en skat eller indirekte ved hjælp af et kvotesystem. Men 
hvis denne skat modsvares af lettelser i andre skatter, f.eks. indkomstskatten, 
afværges en stor del af det økonomiske tab. Tilbageførsel af indtægter fra en 
CO2-skat til lettelser af andre skatter er ”halen, som kan få hunden af klimapoli-
tik til at logre”, sagde den amerikanske cost-benefit økonom William D.  
Nordhaus allerede for 15 år siden, og det er bekræftet i en stribe analyser 
siden da. Men også en mere målrettet teknologipolitik, modregning af sparede 
sundhedsomkostninger ved den øvrige luftforurening og brugen af fleksible 
mekanismer til international handel med drivhusgasser kan forvandle en under-
skudsgivende klimapolitik til noget, der er tæt på at kunne balancere. 

Endelig er det vigtigt at være opmærksom på, at nogle af de økonomiske  
modeller har indbyggede skævheder i opgørelsen af omkostningerne. De 
såkaldte generelle ligevægtsmodeller er mere idealiserede og teoretiske end 
empiriske makroøkonomiske modeller, som er baseret på mange flere data.  
Ligevægtsmodellerne antager, at vi bruger energi fuldkommen rationelt og 
overser derved, at der i virkelighedens verden kan findes gratis besparelser ved 
at effektivisere og spare. De generelle ligevægtsmodeller hedder sådan, fordi  
de antager, at der er fuld ligevægt i økonomien – ingen arbejdsløshed f.eks.  
De gevinster, der kan opnås ved at bruge mere arbejdskraft og mindre energi,  
er dermed ikke synlige i modellens verden.

Sammenfattende ses det altså, at omkostningen ved at stabilisere forsigtigt kan 
opgøres til i værste fald ca. 3 % af BNP årligt. Det skal sammenholdes med, at 
der frem til 2030 ventes en økonomisk tilvækst, så det globale BNP til den tid er 
80 % større end i dag. Problemet med at stabilisere er derfor ikke så meget den 
økonomiske omkostning, men at omstillingen vil ændre på fordelingen. Vinderne 
vil være de lande og interesser, som råder over ressourcerne til morgendagens 
teknologier, mens taberne, der vil modsætte sig omstillingen, er de lande og in-
teresser, som er knyttet til ressourcerne og teknologierne med drivhusgasserne.

Klimapolitik som udgift  
og som gevinst
  
’Worst case’ omkostning -3,4% 
Når CO2-skat erstatter  
anden skat   +1,9%
Valg af økonomisk model  +1,5%
Accelereret teknologiudvikling   +1,3%
Værdi af renere luft (sundhed)   +1,0%
Fleksible mekanismer   +0,7%
Antagelse om alternativ  
teknologi    +0,6%
Klimagevinster   +0,2%
Sum af mulige afhjælpende  
tiltag +7,3%
‘Best case’ omkostning +3,9%

Tabel 2: 
Effekt i procent på det globale BNP/år i 
2030 ved drivhusgas-stabilisering  
(500-550 ppm CO2eq). En overordnet  
vurdering på grundlag af mange studier  
og modelberegninger  
(Barker et al., 2006)

Primær energiforsyningPeta Joule (PJ)

Eksport

VE-el

Solvarme

Biomase

Naturgas

Olie

Kul

1.000

300

400

500

600

700

800

900

2.00

1.00

2004 Ref. 2030 IDA 2030
0

Fremtidens energi- og transportsystem  
– hvordan ser det ud, og hvad koster det?
Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) har udarbejdet en detaljeret plan for en 
energiforsyning, som kan nedsætte Danmarks CO2-udslip med 60 % allerede i 
2030. I figur 4 er den sammenlignet med 2004 og med 2030 uden klimapolitik 
(’referencen’).  Planen har følgende elementer:

• Energibesparelser er et af de vigtigste elementer: Hvert år skal der 
barberes 1,5 % af energiforbruget. Det er især i boligerne, at der skal 
spares energi, men også i virksomhederne. Vores nuværende boliger 
er centrale, da de også står der om 25 år. Der er brug for bedre isole-
ring, energi-glas og energistyring – teknologier som allerede findes. I  
alt kan besparelser skære 30 % af energiforbruget og CO2-udledningen. 

• I transportsektoren skal 20 % af energiforbruget spares væk ved mere 
effektive personbiler og ved at gennemføre store investeringer i jern-
banen, ligesom der skal flere biobrændsler til. El-biler og hybrid-biler 
skal gradvist afløse benzin-bilerne. El-biler kan oplades om natten, 
bl.a. med strøm fra vindmøller, og deres batterier kan eventuelt levere 
strøm tilbage til nettet i perioder med vindstille. 

• Mængden af vindenergi skal fordobles fra i dag. Da vindmøllerne skal 
være større og mere effektive, kan hele produktionen i Danmark klares 
af ca. 1500 møller, færre end nu og fortrinsvis på havet. Desuden skal 
der udvikles indenfor bølgekraft og solvarme. Men vedvarende energi 
er ikke det vigtigste. 

• Det er mere biomasse i stedet for kul og olie der skal levere den 
største CO2-reduktion. 30 pct. af energien skal komme fra biomasse. 
Det er især energiafgrøder som roer og majs, men også udnyttelse af 
gylle fra husdyrproduktionen der kan levere ekstra energi. I forvejen 
har Danmark en høj udnyttelse af biomasse fra halm, træ og affald.

Figur 4:
Primær energiforsyning som kan nedsætte 
Danmarks CO2-udslip med 60 % i 2030.  
Kilde: IDA

På verdensplan udledes årligt op mod 
50.000 millioner ton drivhusgasser til 
atmosfæren. Det er en fordobling på 35 år. 



Samfundsfag -  økonomi108 Samfundsfag -  økonomi 109

Vores levevis og indvirkning på klodens 
livsgrundlag sætter sit aftryk.

Forfatterne til IDA-planen har beregnet, at planen giver et samfundsøkonomisk 
overskud på ca. 15 milliarder kroner om året. Det er dog klart, at den kræver 
meget store investeringer bl.a. i at isolere boligerne bedre, i vindmøller og til 
udvikling af biomassepotentialet. Planen betyder altså, at vi skal acceptere 
betydelige udgifter nu, mens gevinsterne først vil komme senere. 

Under en økonomisk synsvinkel bliver især to forhold afgørende for, om sam-
fundsøkonomien virkelig er positiv: 

1) Hvad er forventningen til de fremtidige olie- og energipriser? 
IDA-planen er beregnet ud fra en oliepris, der svinger omkring 68$/tønde 
olie. Forbliver olieprisen højere end dette, vil planen give større overskud end 
beregnet. Priserne på de andre brændsler og energikilder bliver trukket med op 
af olieprisen. Olieprisen har i perioder været et pænt stykke over 100$/tønde 
olie. Det vil gøre energibesparelser til en endnu bedre forretning. Men falder 
olieprisen tilbage til ca. 30$/tønde, som vi så i 1990’erne, vil næsten intet af  
det, som foreslås i planen, være muligt uden massive offentlige tilskud.

2) Hvilken intern rente anvendes til at tilbagediskontere til nutidsværdi, når pro-
jektet analyseres? En diskonteringsrente anvendes til at omregne de betalinger 
og gevinster, som ligger nogle år ude i fremtiden til en lavere nutidsværdi. 

IDA-planen anvender en intern rente på 3 %/år, når værdien af de fremtidige 
indtægter fra investeringen i energisystemet skal omregnes til nutidsværdi. 
Eftersom 1 krone i dag er bedre end 1 krone om 10 år, vil man normalt anvende 
en sådan intern rente til vurdering af et projekts økonomiske rentabilitet. 
Finansministeren anvender til sammenligning en intern rente på 6 %, og mange 
private investorer vil anvende en rente på over 10 % En høj rente er udtryk for 
utålmodighed med hurtigt at få tilbagebetalt investeringen. Anvender man en 
høj rente, siger man samtidig, at man er mere interesseret i et forbrug nu og 
mindre interesseret i fremtidigt forbrug.  Hvis man ikke synes, at klimapro- 
blemer, der ligger 20-40 år ude i fremtiden, er værd at interessere sig for, vil 

man anvende en høj rente. I Stern-rapporten har man for også at lægge vægt 
på de fremtidige generationers mulighed for forbrug valgt at anvende en lavere 
rente end i IDA-planen. Stern-rapporten anvender en rente tæt på 1 %. 

Det, der gør klima-problemet vanskeligt, er, at det rækker flere generationer 
frem. De nulevende generationer står over for et dilemma om, hvor store 
udgifter de vil påtage sig for ikke at stille fremtidige generationer dårligere. 
Princippet om bæredygtig udvikling tilsiger, at fremtidige generationer skal have 
samme muligheder som de nulevende. I økonomien er det blevet diskuteret, om 
det betyder, at fremtidige generationer har krav på at arve jorden uforandret, 
eller om de blot skal have samme forbrugsmulighed. 

Fortolkninger af bæredygtighed
En stærk definition på bæredygtighed forudsætter, at naturkapitalen holdes 
intakt for fremtidige generationer. En svag definition på bæredygtighed tillader, 
at der kan slides på naturkapitalen, blot der i stedet investeres i anden kapital. 
Naturen ses som en bankbog med en kapital, som afkaster en årlig rente. Hvis 
der tages noget ud fra bankbogen, skal det investeres et andet sted, så afkast-
muligheden og dermed forbrugsmuligheden bevares. De fleste økonomer hælder 
mod den svage definition på bæredygtighed, som anskuer forbrug af jordens 
ikke fornybare ressourcer som tilladelig, når blot der investeres i anden kapital, 
der kan holde afkastet og forbruget konstant. Under denne synsvinkel er det 
’tilladt’ at bruge al olien, men ikke kun på flyrejser – der skal også opbygges 
en ny energi-kapital. Man skal dog huske på, at der findes en såkaldt ’kritisk’ 
naturkapital i form af sjældne arter eller atmosfærens temperaturregulering. De 
danske politikere siger, at de gerne vil satse mere på energibesparelser og ved-
varende energi. Men med energi-forliget, der er indgået mellem Folketingets 
partier i februar 2008, er ambitionerne meget lavere end i IDA-planen. Hvor  
IDA vil spare 1,5 % af energien hvert år, vil politikerne bruge 5 år på det samme. 
Med hensyn til vindkraften skal der bygges nye møller på havet, men det er  
kun lige nok til at forny den eksisterende kapacitet. Der kommer ikke mere 
vindkraft i Danmark. En meget vigtig grund til det lave ambitionsniveau er, at 

Salget af solfangere stiger. Flere og 
flere danskere vælger at supplere deres 
naturgas, olie eller el med solvarme, og i 
dag er der flere end 30.000 solvarmeanlæg 
i Danmark.
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Vedvarende energi

Billedet er fra et dansk CDM-baseret 
vindmølleprojekt i Huyang i det  
nordøstlige Kina.

Finansministeren forlangte en rente på 6 % i de økonomiske beregninger. I  
stedet for at foretage store investeringer i ny energikapital foretrækker regerin-
gen at købe CO2-kvoter i udlandet til udligning af den høje danske udledning per 
indbygger. Det er mange penge, som sendes ud af landet i stedet for at blive 
investeret i ny energi og arbejdspladser i Danmark.

Hvis politikerne i stedet fulgte IDA-planen, ville CO2-udslippet allerede i  
2030 være nedbragt fra ca. 12 ton per indbygger til ca. 5 ton per indbygger. 
IDA-planen viser samtidig, hvordan Danmark frem mod år 2050 kan barbere 
yderligere af CO2-udslippet og nå helt ned på 3 ton per indbygger. Til sammen-
ligning vil der i en verden – hvor atmosfærens indhold af CO2 skal stabiliseres 
på ca. 500 ppm og med en helt ligelig fordeling af udslippet – være en kvote til 
rådighed på ca. 1,5 ton per indbygger. 

Danmark er verdenskendt for sine energiteknologier og har en stor eksport, som 
i dag er større end landbrugseksporten. Danmark er også et velstående land, 
som over mange år har effektiviseret sit energiforbrug samtidig med, at der har 
været pæn økonomisk vækst. Ifølge Eurostat (Europa-Kommissionens statistiske 
kontor) er Danmark et af de lande i EU, som har det laveste energiforbrug pr  
enhed BNP. Når vi alligevel har et stort CO2-udslip per indbygger, skyldes det 
især, at vores 14 centrale kraftværker fortrinsvis fyrer med kul, og at vi har 
meget trafik som bruger benzin og olie. Danmark har ikke egne vandkraft-
ressourcer og har ikke indført atomkraft. Men hvis et land, som Danmark kan 
nedsætte sit CO2-udslip med 60 % inden 2030, som vist i IDA-planen, så vil 
mange andre industrialiserede lande, som ikke endnu er gået i gang med  
energibesparelser og som ofte har bedre adgang til CO2-fri-ressourcer, også 
kunne gøre det – f.eks. USA.

Den store udfordring er det voksende energiforbrug i lande, som først nu gen-
nemgår en industrialisering. Lande som Kina, Brasilien og Mexico har stadig et 
nogenlunde lavt energiforbrug og CO2-udslip per indbygger, men det er hastigt 
stigende. På grund af sit store indbyggertal har Kina overhalet USA som den 
største udleder af drivhusgasser på globalt plan.

Hvis verden som helhed skal klare at reducere drivhusgasudledningen med 
60-80 % inden 2050, er det afgørende, at udviklingslandene får adgang til de 
nye CO2-frie teknologier på rimelige vilkår. En lovende mekanisme under Kyoto-
protokollen er CDM – Clean Development Mechanism. CDM er et arrangement, 
som gør det muligt for industri-lande, der har påtaget sig en reduktions-
forpligtelse under Kyoto-protokollen, at investere i projekter, som nedsætter 
udledningerne i udviklingslande. Dette skal fungere som et alternativ til at 
foretage mere kostbare reduktioner i eget land.  Det er ofte billigere at reducere 
CO2 i udviklingslandene, og de har samtidigt brug for både teknologi og penge. 
Ved at overføre penge til CDM-projekter i udviklingslandene kan de rige lande 
få godskrevet reduktioner i CO2 i form af kvoter. Et afgørende aspekt af et CDM-
projekt er, at det kan fastslås, at de planlagte reduktioner i udviklingslandet, 
ikke ville forekomme alligevel – hvilket i jargonen omtales som ’additionalitet’. 
CDM-projekter er ofte længe undervejs, da det tager lang tid at ’modne’ et  
projekt og få de nødvendige tilladelser i hus, men det er uden tvivl en mekanisme 
med meget store perspektiver i.

Nye teknologier i fremtiden
Figur 5 fra Det Internationale Energiagentur (IEA) i Paris viser, hvordan en række 
forskellige teknologier tilsammen kan levere de nødvendige reduktioner  
i drivhusgasserne på globalt plan. Udover de teknologier som allerede er omtalt, 
er især de følgende teknologier genstand for stor interesse, men som det 
fremgår, er der fortsat diskussion og usikkerhed om, hvorvidt de er tilstrækkeligt 
langt fremme og kan levere reduktioner til en pris, som er konkurrencedygtig

• CCS (’carbon capture and storage): lagring af CO2 fra kraftværker  
og industrier i geologiske lag i undergrunden. Pilot-projekter er  
gennemført, men teknologien er meget energikrævende og stadig  
for dyr i anvendelse. Der er strid om risici ved lagringen for naboerne. 
Tidligst klar fra 2020. 

• Atomkraft: veludviklet og markedsmodnet teknologi, men sikkerheds-
problemer forbundet med produktion og efterfølgende lagring af  
radioaktivt affald, som også fordyrer energiproduktionen, så den 
normalt forudsætter løbende økonomiske tilskud. 

• Anden generations biobrændsler (vedvarende energi): i modsætning 
til biomasse fra majs og roer i IDA-planen er anden generations 
biobrændsler baseret på biomasse-affald og non-food afgrøder. Der 
er store forventninger til teknologien med henblik på alternativer til 
flydende brændstoffer til transportsektoren. Få fakta er til rådighed  
til vurdering af økonomien. 

• Sol-celler (vedvarende energi): veludviklet og markedsmodnet 
teknologi, men for tiden høje produktionsomkostninger på grund af 
flaskehalse i produktionen. giver større effekt for pengene på mere 
sydlige breddegrader end i Danmark.

Figur 5
Mange forskellige teknologier kan 
tilsammen sikre reduktion af det globale 
CO2-udslip.
Kilde: © OECD/IEA, 2008, Energy Technology 
Perspectives
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Atomkraftværker udleder ikke CO2, men 
atomkraft er dog ikke helt CO2-frit, da 
udvinding af uranmalm og lagring af de 
radioaktive stoffer kræver energi. Billedet 
viser et atomkraftværk i Tennessee i USA.
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Tilpasning til klimaændringerne 
På kort sigt er det ikke muligt at undgå en vis klimaændring; som omtalt ovenfor 
er der med den drivhusgaskoncentration, som allerede er indtrådt udsigt til en 
yderligere stigning i den globale middeltemperatur på 0,6 grader i de kommende 
årtier. Der må på grund af den tid, det tager at omstille energisystemet, forment-
lig forventes endnu 1,0 grad frem til 2050. Ved at tænke fremadrettet er det 
muligt at gøre meget for at tilpasse samfundet til klimaændringerne, og dermed 
forebygge økonomiske tab. 

Stigende vandstand i havene vil være en af de sikre konsekvenser af et varmere 
klima. Der vil også være mere vand i atmosfæren, hvilket kan give mere nedbør, 
omend der for nogle regioner må forudses mere tørke. Som følge af højere tem-
peraturer forventes der flere klimaekstremer end nu. Danmarks Meteorologiske 
Institut vurderer, at en forstærket drivhuseffekt vil påvirke styrken og placerin-
gen af stormene over Nordatlanten, som vil rykke nærmere Danmark. Måske har 
vi allerede set et lille signal om flere klimaekstremer; ved Esbjerg på den jyske 
vestkyst optrådte der 5-10 stormfloder per årti i det meste af det 20. århundrede, 
men i perioden 1980-2000 optrådte der 16-20 stormfloder per årti. 

Tilpasning til klimaændringerne vil derfor helt sikkert forudsætte flere diger 
langs de danske kyster. Beregninger tyder på, at vandstanden kan stige med 
50-90 centimeter i det kommende århundrede. Digebyggeri er bekosteligt, og 
Danmark har ca. 7.300 km kystlinie, så det vil kræve god planlægning at gribe 
det rigtigt an. 

Ændrede nedbørsmønstre med mere voldsomme regnskyl, hvor vandmængderne 
er vanskelige at få afledt og overbelaster kloakkerne, er en anden indikation 
på et klima under forandring. Der skal anlægges flere bassiner til opsamling af 
regnvand, og boligerne skal beskyttes bedre mod oversvømmelser. 

I et varmere klima ændres betingelserne for landbruget. Der er brug for at  
identificere nye kornsorter og afgrødetyper, som er mere robuste over for 
tørkeperioder. Så længe temperaturstigningen kan holdes under 2 grader, vil 
effekterne for landbruget i Danmark overvejende være positive. 

På globalt plan er det især i udviklingslandene, at tilpasning til klimaforand-
ringerne kan få stor økonomisk betydning, da landene er meget mere sårbare. 
Cyklonen Nargis i Myanmar (Burma) i 2008 viste, hvordan fravær af varslings-
systemer og manglende viden i befolkningen om sårbarheden kan få katastrofale 
følger. Der er brug for oplysning, uddannelse, og at myndighederne udvikler 
en reel kapacitet til at håndtere klimaudfordringen. Uden tilpasning kan de 
ekstreme vejrmæssige begivenheder være udløseren for flygtningestrømme  
og folkevandringer. For de rige lande er det svære spørgsmål, hvordan penge  
på tilpasning skal prioriteres mellem hjemlige behov og støtte til den  
tredje verden.

Overlevende mellem huse, der blev raseret 
af cyklonen Nargis i maj 2008. FN vurderer, 
at 133.000 mennesker mistede livet.


