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25    Miljø og ressourcer

Mange hævder, at vi ikke er gode nok til at passe på jordens naturres-
sourcer. Hvis vi ikke er mere opmærksomme, vil flere af naturressour-
cerne blive opbrugt, og vi vil stå over for meget store problemer i verden. 

Naturgivne ressourcer er alle de forekomster i naturen, der har 
betydning for menneskets fortsatte eksistens. Naturgivne ressourcer 
kan være: luft, vand, sol, jord, mineraler, energikilder, planter og dyr. 

De naturgivne ressourcer kan deles op i to typer: 

•	 Engangsressourcer 
•	 Vedvarende ressourcer 

Når man taler om vedvarende ressourcer, tænkes der især på sol og vind-
energi, bølgeenergi og vandenergi, samt affald, halm og brænde. De ved-
varende energiressourcer er der selvfølgelig ikke de store problemer med 
at bevare. Tværtimod vil det gavne, hvis så store dele af vores energifor-
brug som muligt kan komme herfra. 

Når det derimod drejer sig om engangsressourcer, kan der blive store pro-
blemer for disse i fremtiden. De omfatter bl.a. olie, kul, mineraler og me-
taller. Når en oliekilde i Nordsøen løber tør, kan den ikke gendannes, så 
må der findes olie et andet sted for at opretholde produktionen. 

Fig. 25.1 nedenfor viser udviklingen i verdens forventede energiefter-
spørgsel frem mod 2035.

1. Naturgivne ressourcer

Fig. 25.1 Verdens samlede energiefterspørgsel 1990 - 2035. Kilde: IEA, World Energy Outlook 2010. 
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Figuren viser, at der i perioden fra 1990 til 2010 har været en stigning 
fra 9.000 – 12.000 Mtoe1), hvilket svarer til en stigning på 25 %. Frem 
mod 2035 forventes det, at efterspørgslen stiger til 17.000 Mtoe, dvs. en 
stigning på 40 % i forhold til 2010.

1.1 Energikilder 
Alle samfund i verden er afhængige af energi. Tænk bare på, hvor meget 
energi betyder i din hverdag. Hvis vi ikke havde energi, kunne du ikke få 
et varmt bad om morgenen. Du måtte undvære din scooter, eller bussen 
kørte slet ikke. Så ville din tur til skolen skulle foregå på gåben eller på 
cykel. Desuden er der anvendt energi ved produktionen af alle de varer, 
du køber i butikkerne. 

Hvordan fordeler det samlede energiforbrug sig på forskellige energifor-
mer og energikilder?

Fig. 25.2 nedenfor viser verdens samlede energiefterspørgsel fordelt på 
energikilder. 

Fig. 25.2 Verdens energiefterspørgsel fordelt på kilder i 2010. 
Kilde: IEA, World Energy Outlook 2010.
Note: Forventede tal.

1)  Mtoe står for ”millioner tons olieækvivalenter”. Dette er en omregningsenhed, som gør det muligt at 
sammenligne forskellige former for energi f.eks. kul, gas olie, vindkraft, solenergi mv.  

Energiefterspørgsel fordelt på kilder, 2010
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Danmark i hvert fald den fordel, at vi i mange år har været det førende 
land i vindmølleproduktionen.  

Biobrændsel fra landbruget og affaldsforbrændingen i byerne er også vig-
tige vedvarende energikilder. De 2 energiformer bidrager med 3 gange 
større energiproduktion end den samlede vindenergi i Danmark. 

Der er imidlertid andre problemer end bare en mulig fremtidig mangel på 
energiressourcer. Vi har også det problem, at forbruget af energi har skabt 
en mængde miljømæssige vanskeligheder. Vores jord er igennem de sidste 
100 år blevet voldsomt påvirket af vores forbrug af de naturlige ressour-
cer. Vi har måske ikke levet op til det ansvar, at også senere generationer 
forhåbentlig skal leve en tålelig tilværelse her. 

Fig. 25.3 nedenfor viser 5 alvorlige menneskeskabte miljøproblemer, som i 
fremtiden vil have afgørende indvirkning på, hvordan verden udvikler sig.

Fig. 25.3 De globale miljøproblemer
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På de næste sider vil vi se nærmere på nogle af de globale miljøproblemer, 
som vi i dag står overfor. 

2.1 Global opvarmning 
Global opvarmning kaldes også for drivhuseffekten. Det er nok det 
mest omtalte problem i forhold til den nuværende miljødebat. Lad os først 
se på, hvad problemet drejer sig om. 

Omkring jorden ligger et bælte af kuldioxid – CO2
2). Solens stråler kan 

problemfrit nå ned til jorden. Men menneskene har de sidste 50 år udledt 
store mængder af CO2 i forbindelse med forbruget af fossilt brændsel. Det 
har haft som konsekvens, at bæltet af CO2 i atmosfæren er blevet tykkere 
og tykkere.

Fig. 25.4 Drivhuseffekten. Jorden opvarmes med store konsekvenser for mennesker og natur. 

2)  CO2 udledningen står for 75 % af drivhuseffekten. Den resterende del kommer fra gasser fra landbrug 
og affaldsforbrænding.

Drivhuseffekten
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Jorden udsender en naturlig varme, når solens stråler når os, men da C02-
laget er tættere, kan varmen nu ikke forsvinde så let ved udstråling, og 
varmen bliver liggende. Vi får det ligesom i et drivhus. CO2-udledningen 
skyldes som nævnt især forbruget af fossile brændstoffer til bl.a. produk-
tion, opvarmning og transport. Men også gasser fra landbrugsproduktio-
nen og afbrænding af skove øger mængden af CO2 i atmosfæren.

I fig. 25.5 kan du se udviklingen i verdens samlede CO2-udslip, der er 
forårsaget af energiforbruget.

Verdens energirelaterede CO2-udslip fordelt på energiform

Fig. 25.5 Verdens energirelaterede CO2-udslip fordelt på energiform, 1980 – 2025.
Kilde: IEA, World Energy Outlook 2010.
Note: Gt står for gigaton. 1 Gt svarer til en milliard ton.

Det fremgår af fig. 25.5, at CO2-udslippet stiger fra 18 Gt i 1980 til 30 Gt 
i 2010, hvilket svarer til en stigning på næsten 70 %. 

Der forventes en fortsat stigning i de kommende 10 år.
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Nu er det ikke alle lande, 
der forurener lige meget. 
I nedenstående figur kan 
du se en oversigt over 
nogle udvalgte landes ud-
slip i tons pr. år. 

Fig. 25.6 viser udledning 
af CO2 pr. indbygger i ud-
valgte lande. Målt i ton pr. 
indbygger. 

Fig. 25.6 Udledning af CO2 pr. indbygger i udvalgte lande. Målt i ton pr. indbygger.
Kilde: Verdensbanken online database, 2011.

Figuren viser, hvor store forskelle der er mellem landenes udledning af 
CO2. 

Forbrænding af olie, kul og gas giver CO2-udledning.
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De bagved liggende årsager til problemerne forværres i fremtiden. Det 
illustreres i nedenstående 2 figurer. 

Frem mod 2050 forventes følgende:

•	 Verdens befolkning vil stige med 50 %, hvilket fremgår af fig. 25.7. Fra  
6,8 mia. mennesker i dag til knap 10 mia. i 2050 

•	 Verdens samlede produktion vil blive mere end fordoblet. Du kan se 
den forventede udvikling i verdens BNP i fig. 25.8 

•	 Velstanden og forbruget i bl.a. Kina, Indien, Rusland og andre asiatiske 
lande vil stige meget kraftigt. 

•	 De nuværende industrialiserede lande vil sikkert også øge deres vel-
stand og forbrug. 

Fig. 25.9 illustrerer, hvor stort det fremtidige problem kan blive. 

Fig. 25.9 Antal biler i 2005 i USA, Japan, Kina og Indien. 
Kilde: Verdensbanken. 2009. 
Note: Den lyseblå søjle viser antal biler i Indien og Kina, hvis bilparken skulle være lige stor  
som i USA i forhold til befolkningsstørrelse. 

Fig. 25.8 Verdens produktion 1950 – 2050, 
BNP i faste priser (1950 = 100.
Kilde: Verdensbanken, 2011.

Fig. 25.7 Verdens befolkning, mia. personer.
Kilde: UN, 2011.
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