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Se på fotoet på denne side. 
Det er taget i København 
i juli måned 2011. Men det 
kunne lige så godt være 
taget i Åbenrå, Løgstør eller 
et andet sted i Danmark. 
Oversvømmelser forårsaget 
af skybrud og kraftige regn-
skyl forekommer stadig hyp-
pigere her i landet. Det sker 
ikke bare i Danmark. Mange 
andre steder på jorden ople- F
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Fig. 22.1 Den globale middeltemperatur siden 1910.
Kilde: DMI.
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327Miljø og ressourcer Kap. 22

Når det derimod drejer sig om engangsressourcer, kan der blive store 
problemer i fremtiden. Engangsressourcerne omfatter bl.a. olie, kul, mi-
neraler og metaller.

Når en oliekilde i Nordsøen løber tør, kan den ikke gendannes, der må 
findes olie et andet sted for at opretholde produktionen.

Fordeling af det danske energiforbrug i % er vist i fig. 22.2. Her kan du se, 
hvordan det samlede dan-
ske energiforbrug siden 
1970 fordeler sig på for-
skellige kilder.

I 1970 stammede langt 
ho vedparten af energifor-
bruget fra olie. Det var før 
oliekrisen, og råolien var 
meget billig. Frem mod 
1990 steg oliepriserne 
ganske markant, og ener-
giproduktionen blev om-
lagt til at bruge mere kul i 

kraftværkerne, udbygning af fjernvarmeværker til forbrænding af affald 
og endelig en stigende import af billigere el fra Sverige og Norge. Frem 
mod 2010 har udbygningen af vedvarende energi (vind, sol og biobrænd-
sel) været i kraftig vækst. Samtidig er forbruget af naturgas steget. Til 
gengæld er forbruget af kul faldet markant. Det er en udmærket ting, 
fordi kul er den mest forurenende energikilde, vi har. Fordelen ved de 
vedvarende energiressourcer er, at der stort set ikke er nogen forure-
ning.

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.

energiforbrug i % i danmark

1970 1990 2010

Olieprodukter 86 59 60

Naturgas 0 6 10

Kul og koks 7 19 9

El og fjernvarme 7 13 12

Vedvarende 0 3 9

I alt 100 100 100

Fig. 22.2 Energiforbrug i % i Danmark, 1970, 1990 og 2010.
Kilde: Statistikbanken, 2012.
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328 Kap. 22 Miljø og ressourcer

I fig. 22.3 vises, hvordan verdens samlede energiforbrug forventes at ud-
vikle sig frem mod 2035. 

Fig. 22.3 Udviklingen i efterspørgslen efter energi frem mod 2035 fordelt på lande. Målt i 
millioner tons olieækvivalenter – mtoe.
Kilde: OECD, World Energy Outlook 2011.

Som det fremgår af figuren, forven-
tes det, at energiforbruget forsat 
vil stige frem mod 2035. I alt for-
ventes der en stigning på ca. 30 % 
i forhold til energiforbruget i 2010. 
Det er især udviklingslandene med 
Kina og Indien i spidsen, der vil stå 
for den kraftigste stigning. 

Hvis ikke der sker en kraftig ud-
vikling af alternative energikil-
der, vil denne udvikling resultere 
i nogle meget voldsomme miljø-
mæssige konsekvenser for hele 
kloden. Samtidig vil en stigende 
efterspørgsel efter olie medføre en 
kraftig stigning i olieprisen.

I fig. 22.4 vises verdens samlede 
energiefterspørgsel fordelt på kil-
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Fig. 22.4 Verdens energiefterspørgsel for-
delt på kilder i 2010. 
Kilde: OECD, World Energy Outlook 2011.
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331Miljø og ressourcer Kap. 22

I modsætning til de tidligere nævnte energiformer er der her tale om det, 
vi kalder vedvarende energi. Disse energikilder vil altid være der.

Manglen på engangsressourcerne vil blive stadig mere tydelig i de kom-
mende årtier, derfor bliver de vedvarende energiformer stadig vigtigere 
i fremtiden. Her har Danmark i hvert fald den fordel, at vi er førende i 
vindmølleproduktionen og vindmølleteknologien.

Biobrændsel fra landbruget og affaldsforbrændingen i byerne bidra-
ger med 3 gange større energiproduktion end den samlede vindenergi i 
Danmark.

Endelig er varmepumper og jordvarmeanlæg i kraftig vækst, og det er 
energikilder, der i fremtiden vil udgøre en stigende andel af energipro-
duktionen 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 miljømæs-
sige vanskeligheder.

Vores jord er igennem de sid-
ste 100 år blevet voldsomt 
påvirket af vores forbrug af 
de naturlige ressourcer. Vi 
har måske ikke levet op til 
det ansvar, at også senere ge-
nerationer forhåbentlig skal 
leve en tålelig tilværelse her.

På de næste sider vil vi se 
nærmere på nogle af de glo-
bale miljøproblemer, som 
vi i dag står overfor.

Fig. 22.5 viser 5 alvorlige men- 
neskeskabte miljøproblemer, 

2. Globale miljøproblemer

Globale miljøproblemer

Fældning
af skove

Global
opvarmning

Ozonlaget 
 bliver  
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Fig. 22.5 De globale miljøproblemer.
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333Miljø og ressourcer Kap. 22

stoffer til bl.a. produktion, opvarmning og transport. Men også gasser fra 
landbrugsproduktionen og afbrænding af skove øger mængden af CO2 i 
atmosfæren.

Fig. 22.6 Drivhuseffekten. Et øget CO2-udslip giver en opvarmning af jorden.

Nu er det ikke alle lande, der forurener lige meget. I nedenstående fig. 
22.7 er vist en oversigt over nogle udvalgte landes udledning af CO2 målt 
i tons pr. indbygger pr. år.
 

Fig. 22.7 Udledning af CO2 pr. indbygger i 2009 i udvalgte lande. Enhed er tons  
pr. indbygger. 
Kilde: Det Internationale Energiagentur, IEA, 2012.
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338 Kap. 22 Miljø og ressourcer

at finde en produktionsteknologi, der er mindre ressource- og miljøbela-
stende.

Som nævnt i de tidligere afsnit har vi på jorden skabt nogle problemer, der 
kræver nogle løsninger. Men det er kun den ene side af sagen.

De bagvedliggende årsager til problemerne forværres i fremtiden. Det il-
lustreres i nedenstående 2 figurer.

Frem mod 2050 forventes følgende:
•	 Verdens befolkning vil stige med 50 %, hvilket fremgår af fig. 22.8. 

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. 22.9.
•	 Velstanden og forbruget i bl.a. Kina, Indien, Rusland og andre asia-

tiske lande vil stige meget kraftigt.
•	 De nuværende industrialiserede lande vil sikkert også øge deres vel-

stand og forbrug.

3. Udfordringer i fremtiden
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Fig. 22.8 Verdens befolkning 1950-2050, 
mia. personer.
Kilde: FN, 2012.

Fig. 22.9 Verdens produktion 1970-2050.
Indeks 1970 = 100.
Kilde: FN, 2012.
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Fig. 22.10 Regeringens energiplan 2050.
Kilde: Regeringen 2011: Vores Energi.

I fig. 22.11 kan du se, hvorledes produktionen af energi er i dag i Danmark 
sammenlignet med målet i 2050. 

 
Fig. 22.11 Anvendelsen af fossile brændsler og vedvarende energi.
mtoe = millioner tons olieækvivalenter. 
Kilde: Regeringen 2011: Vores energi.
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