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VELKOMMEN!
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Grøn omstilling – har aldrig været vigtigere end nu

09-04-2021

FN’s (IPCC) Klimarapport AR6 – 2021 er på vej (maj)

Én af hovedforfatterne til den kommende rapport:

Sebastian H. Mernild

Professor i klimaforandringer phD & Dr. Scient

v. Syddansk Universitet 
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FN’s (IPCC) Klimarapport AR6 – 2021

Udledningerne af drivhusgasser fortsætter med at stige!

Udledningen er i dag mere end 50% højere end niveauet i 1990

Den globale opvarmning forårsager langvarige konsekvenser i vores 
klimasystem, som truer med uoprettelige konsekvenser, hvis vi ikke 
handler nu!

Det kræver en øjeblikkelig kollektiv indsats – politisk, 
forskningsmæssigt og ledelsesmæssigt. 
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FN’s (IPCC) Klimarapport AR6 – 2021

Kriser giver kun

et midlertidigt fald.

Når krisen er ovre 

stiger CO2-

udslippet igen –

som om intet var 

hændt.
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CO2-udledningen stiger med 17 Gt / året
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Klimaudfordringen

I 2030 forventelig (hvis planerne holder) 1,5 grader C i 

den nedre del af atmosfæren => stigende pres på økosystemerne

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

09-04-2021

Eksponentiel udvikling –> 

tippingpoint –> point of no return
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Der BLIVER handlet – men er det nok?

Vi ser nye partnerskaber – bl.a. indenfor byggeindustrien, transportindustrien – selv 

dele af finanssektoren er blevet GRØNNERE.

Der laves planer, indgås pagter – og der lovgives.

Men det går for langsomt med de nationale strategier og konkretisering af planer.

Hvor skal den grønne omstilling komme fra? 

➢ ”nedefra” (fra os som forbrugere)?

➢ ”oppefra” (FN – EU – eller DK )? 
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