
Torke i Afrika. Oversvernrnelse i Bangladesh. 0delreggende hvirvelstorme i USA. Hvor meget 
der skyldes freon og andre sakaldte drivhusgasser er forskerne uenige am. Men i dag drafter 

EFs miljoministre, om der inden ar 2000 skal gennernferes et totalstop for produktion og brug 
af freon. Klimatologen Ingolf Leffler giver her baggrunden for denne indstilling 
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I de sidste Artier har vi Jorden 
over veeret hjernsagt af ussed
vanlig mange naturkatastro
fer. Flere Ar i trask har hede
beige og terke ramt USAs 
kornegne og rnedfert mis
vaskst og menneskelige tra
gedier. Samtidig slar' hasten 
.fejl i Sovjetunionens sydlige 
republikker, ligeledes pc\ 
grund af terke, og i lebet af 
1988 reduceres verdens 
kornreserver med over 30%. 

Kraftige oversvernrnelser i 
Sudan og Bangladesh hal' ode
lagt millioner af ton afgreder. 
Hungersned og epidemier 
hserger i dag de to lande, hvor . 

. millioner af mennesker har 
mistet hus og hjem. I USA og 
Kina Iorarsager terke store 
skovbrande og arealer pfl fle
re tusinde kvadratkilometer 
leegges ede, Store dele af 
Mexico, det sydlige USA og 
Sydestasien udsasttes for 
kraftige hvirvelstorrne at hid
til ukendt styrke, og Europa, 
USA, Canada, Sovjetunionen, 
Kina og Japan plages af tilta
gende skovded. 

Spergsrnalet er, am det er 
et tilfaeldigt samrnenfald af 
naturens luner, eller am det 
er en udvikling, mennesket 
selv har sat i gang pa grund af 
den ubetsenksornme behand
ling. vi i arhundreder har ud
sat vores jord for . 

Mange forskere er efter
handen mere og mere overbe
vist am, at der er en nrer 
forbind else imellem de natur
katastrofer, vi bliver plaget 
at, og sa den globale rnenne
skelige aktivitet. 

Global stigning 
I den kcmiske industri har vi i 
artier fremstillet bl. a. klor
fluor-kulstof-forbindel ser 
(freon), som nu viser sig dels 
at have drivhuseffekt (hvad 
der ikke tidligere har v:Eret 
kcndt), sa Jorden bliver var
mere, dels at have en nedbry
dende virkning pa ozonlaget i 
20-40 km h0jde over jord
overfladen. Dctte ozonlag bc
skytter as imod solens ultravi
olette straling, som nu for
0ges i styrke ned mod jord
overfladen til stor skade for 
planter og dyr , men ogsa for 
mpnnp"KPr 

Desuden har vi siden indu
strialiseringens start af
breendt stadigt stigende 
mamgder at kul, tree, olle og 
gas, som nu giver luftforure
ning til skade for plantev.rekst 
(skovded), men som ogsa ud
vikler kuldioxid, der ligesom 
freon har drivhuseffekt. 

Allerede i dag ma vi konsta
tere en global ternperatur
stign ing i lebet af de sidste 
100 ~r pa ca. 1 gr. C, og det er 
nok til at flytte lidt p;\ Iordens 
klima- og plantebeelter. elr
kenornraderne i Mexico er nu 
ved at vandre nordpa ind i 
USA, hvad der netop i det 
sydlige USA giver sig udslag i 
mindre nedber og hejere tern
peraturer til skade {or korn

. avlen, 

Dersom denne klirnaudvik
ling fortseetter, vii den sydlige 
del af USA og Sovj tunionen 
fa kr aftigt faldend hestud
bytter i de kommende ar. Og 
felgen heraf vii blive, at ver
densmarkedsp risen pa korn 
vii stige betydeligt. IS:Er ud
viklingslandene , de r ikke er 
selvforsynende med fedeva
rer, vii fa sveert ved at skaffe 
mad nok, og man rna forvente, 
at vi her far en endnu mere 
udbredt hungersned, 

Derimod vii Vesteuropa 
fortsat vzere selvforsynende 
med fedevarer, og derfor eko
nomisk se t gc\ fri i ferste om
gang. 

I Nordafrika vii Sahara-or
kenen hoppe over Middelha
vet og brede sig til dele af 
Sydeuropa. De sidste to sam
re har allerede givet en for
smag pa denne udvikling, og 
dcr er malt rekordternperatu
rer i nogle af Sydeuropas stor
byer, hvor flere tusinde men
nesker, fortrinsvis :eldre og 
svagelige, er d0de af overop
hedning. 

De kraftige hvirvelstorme, 
der h:erger rundt om i ver 
den, opstar ude over havet, 
men kun nar vandtemperalu
ren i overfladevandet er over 
26-27 grader. Med stigende 
globale temperaturer vii vi 
langt oftere opleve disse h0je 
havt emperaturer og storm
hyppigh eden vii tage til samti
dig med , at de enkelte stormc 
vii 0ge i styrke. 

I dag oplever vi mange ste
der i verden, at floder gar 
over deres bredder, men vi 
herer forst am det i dagspres
sen, nar oversvemrnelserne 
tager karakter af katastrofer. 
Arsagen er som regel ikke, at 
nedberen er sa rneget sterre 
end tidligere, Arsagen er sna
rere, at vi :Endrer pa jordbun
den gennem {~Idning af skov . : 
Tidligere var store land
strzekninger deekket med 
skov, og bade skoven og jord
bunden var i stand til at opfan
ge de store nedbersmeengder, 
og derigennem forhindredes 
store msengder vand i at labe 
ud i vandlebene, Uden skov og 
uden den porese jordbund vii 
det rneste af vandet labe tangs 
jordoverfladen og lige ud i flo
derne, og sa far vi de over
svemmelser, som vi for nylig 
har oplevet bl. a. i Sudan og 
Bangladesh. 

Allerede i begyndelsen af 
det nseste arhundrede, er det 
beregnet, vii temperatureme 
stige kraftigt, isser i de polare 
egne. Vi ma derfor vaere for
beredt pc\ en afsmeltning af is 
og sne i sa store msengder, at 
havet vii stige mere end en 
meter. I Holland ma man ege 
digeheiden, hvis holleenderne 
skal undga , at det meste af 
deres land bliver overskyllet 
af haver. 

Ogsa i Danrnark har vi sto
re ornrader med lavtliggende 
land . f. eks. ved Senderjyl
lands vestkyst . Her skal di
gernc Iorhejes og for lsenges 
nordpii , men hvern er klar 
over det i dagens Danmark? 

Til syneladende ikke politi
kerne! Allerede nu ber under
sogelser S:Ettes i gang, sa 
s0nderjyderne ikke overra
skes af vandet en skonne dag . 
Hidtil har man ikke indset det
te, og tidspunktet for handling 
rykker desv:Erre kun n<ermc
reo Bet<enk at havets vand
stand i lobet af dette ~rhund· 
red e allerede er steget 20 em. 

I Bangladesh . hvor millio
ner af mennesker i dag bebor 
omr~der , der l1 ~sten Jigger i 
hojde med havets overflade, 
vii havet i I1ceste arhundrede 
ikke levne meget land t il ind
byggerne. I dag har Flangla


