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Hvordan skal klimaændringerne modvirkes? 
 
NOAH byder klimapanelets 3. delrapport velkommen, men den rummer kritisable forslag 

Klimapanelets første to delrapporter i 2007 var utvetydige i deres budskab om udsigten til katastrofale 
klimaforandringer. Den første var en gennemgang af den videnskabelige viden om klimaændringer. Den 
anden handlede om virkningerne af og tilpasningen til klimaændringer. 
Den nyeste tredje rapport handler om, hvad man kan gøre for at modvirke klimaændringerne. 
 
Den gode nyhed er, at rapporten fastslår, at vi har den viden og de økonomiske muligheder, der skal 
til for at forhindre, at den globale gennemsnitstemperatur stiger mere end to grader Celsius. Men det 
kræver kraftigere politiske indgreb i forhold til både virksomheder og borgere. 
 
Rapporten vurderer de teknologiske virkemidler sektor for sektor (fx kombineret produktion af kraft og 
varme i energiforsyningen; bedre offentlig transport og mere energieffektive køretøjer i 
transportsektoren; mere energieffektiv opvarmning og ventilation i bygninger; øget genbrug af 
materialer i industrien; bedre dyrkningsmetoder og håndtering af gødning i landbruget; reduceret 
skovning og genplantninger i skovbruget; udnyttelse af metan fra lossepladser.) 
 
Rapporten gennemgår også de politiske virkemidler (fx økonomiske virkemidler som skatter og afgifter; 
krav til tekniske standarder; kvotehandel; tilskudsordninger og frivillige aftaler med industrien).  
 
Klimapanelet understreger, at det er mere alvorligt at handle nu end ved deres sidste rapport i 2001. De 
globale udledninger skal bremses inden for de næste to årtier. 
 
Catherine Pearce fra Friends of the Earth Internationals klimakampagne udtaler: "Vi håber, at denne 
rapport vil formå regeringerne til at handle ved at vise, at både politikker, virkemidler og bæredygtige 
energiteknologier er til rådighed. Vi har ingen tid at spilde, og der er ingen undskyldninger for ikke 
at handle.” 
 
”I Friends of the Earth har vi i mange år arbejdet for, at industrilandene vedstår sig den økologiske gæld 
til udviklingslandene,” udtaler Palle Bendsen fra NOAH-Energi og Klima. NOAH er den danske del af 
det internationale netværk Friends of the Earth. ”Klimaproblemerne skyldes alt overvejende afbrænding 
af fossile brændsler i industrilandene. Selvfølgelig skal fx Kina, Indien og Brasilien også gøre sig de 
største anstrengelser for at undgå at gøre klimaændringerne værre. Det har de en klar egeninteresse i. 
Men vi må fastholde, at de rige industrilande har et historisk ansvar og må påtage sig 
broderparten af de reduktioner, der skal til i de næste årtier.”  
 
 
 

Pressemeddelelse   
 
Den 4. vurderingsrapport fra FN's Klimapanel IPCC  
3. delrapport offentliggjort 4. maj 2007 
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Palle Bendsen tilføjer: ”Rapporten fremhæver energieffektivitet, men ikke de meget store muligheder 
for ægte besparelser i de rige samfund. Fx inden for transport med fly, bil, lastvogne og international 
skibsfart. Her er tale om en p.t. uhæmmet vækst. Den skal bremses og transportmængden skal 
reduceres, især med fly og biler. Mere effektive motorer kan ikke hamle op med væksten i sektoren. 
Man skal angribe selve transportmængden. Der skal drastiske økonomiske virkemidler til, skatter og 
afgifter. Alternativerne skal være til stede: god offentlig transport. Og det skal understøttes af fx road-
pricing og bompenge.”   
 
NOAH siger nej til atomkraft, CO2-lagring og bio-brændstoffer 

NOAH-Energi og Klima vender sig stærkt imod, at IPCC også anbefaler de tre mest uheldige 
virkemidler til at imødegå klimaforandringerne med: Atomkraft, opbevaring af CO2 under jorden 
(CCS) og produktion af biobrændstof til biler oven i købet med brug af genmodificerede (GMO-) 
afgrøder.  
 

”Vi er stærkt kritiske overfor disse anbefalinger,” siger Kim Ejlertsen fra NOAH-Energi og Klima. 
”Atomkraftens problemer med affald og sikkerhed er ikke løst. Atomkraften kan ikke levere strøm med 
et mindre CO2-bidrag end de bedste naturgasfyrede kraftvarmeværker. Den nuværende bestand af 
atomkraftværker er i øvrigt så gammel, at industrien næppe kan overkomme mere end at opretholde den 
nuværende kapacitet i de næste to-tre årtier. Og selv hvis man kunne øge kapaciteten, ville værkerne 
løbe tør for uran i løbet af få årtier.”  
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