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“We don’t have plan B because …

…there is no planet B!”

Ban Ki-moon
FN’s Generalsekretær, 2007-2016



Atmosfære – jord – is – ocean – systemet



Hvad er årsagen til de 17 verdensmål? 

Hvordan har ‘systemet’ forandret sig?

Hvilke tiltag er nødvendige? Klimamæssigt og

havmæssigt?    



Hvad er de 17 verdensmål? 

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193

medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god

uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk

vækst.

Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i

New York en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i

kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig

udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals (SDGs))

bygger videre på de otte såkaldte 2015-mål (Millennium Development Goals (MDGs)),

som havde deadline ved udgangen af 2015.

De nye verdensmål vil gælde for alle lande – både rige og fattige – med højde for

landenes forskellige udgangspunkter.



“The 17 Sustainable Development  Goals and  169 targets … demons trate the  scale 

and  ambition of thi s ne w uni versal Agend a. … The y ar e in tegrat ed an d 

in div is ib le  and  ba lance the three dimensions of sust aina ble develop ment: the  

ec onomic, social and environmental. 
         A/R es/7 0/1  Preamble, 21 October 2015 

SDG interaction and policy coherence 



MÅL 13: KLIMAINDSATS

HANDLE HURTIGT FOR AT BEKÆMPE KLIMAFORANDRINGER OG DERES
KONSEKVENSER

Alle lande i verden kan se de drastiske konsekvenser af klimaforandringer.
Udledningen af drivhusgasser fortsætter med at stige, og udledningen er i dag mere
end 50 procent højere end niveauet i 1990. Endvidere forårsager den globale
opvarmning langvarige ændringer i vores klimasystem, som truer med
uoprettelige konsekvenser, hvis vi ikke handler nu.

En styrkelse af modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner,
herunder bl.a. lande uden kyster og østater, skal gå hånd i hånd med
oplysningsarbejde og større fokus på forebyggelsesindsatser i national politik og
strategier. Hvis den politisk vilje er til stede og den kombineres med en bred vifte
af tekniske foranstaltninger, er det muligt at begrænse stigningen af den globale
gennemsnitstemperatur til to grader over det før-industrielle niveau. Men det
kræver en øjeblikkelig kollektiv indsats.



MÅL 14: LIVET I HAVET

BEVARE OG SIKRE BÆREDYGTIG BRUG AF VERDENS HAVE OG DERES

RESSOURCER

Verdenshavene – deres temperatur, kemi, strøm og liv – driver de globale
systemer, som gør Jorden beboelig for mennesker. Håndteringen af denne
livsvigtige ressource er afgørende for menneskeheden som helhed, men også for
afbødningen af klimaforandringernes konsekvenser.

Over tre milliarder menneskers levebrød er afhængig af biodiversiteten i hav- og
kystområder.

Verdenshavene absorberer omkring 30 procent af CO2. Der er sket en stigning i
havforsurning på 26 procent siden starten af den industrielle revolution. I
gennemsnit er der 13.000 stykker plastikaffald på hver kvadratkilometer i havet.



Nogle af vores udfordringer!





Kilde: NASA

Global middeltemperaturudvikling, 1880–2018



Kilde: NASA

Global middeltemperaturudvikling, 1880–2018

1,0 grad C

IPCC1,5-rapporten: 
- Stigning på 0.17°C pr. årti siden 1950.
- Sandsynligt er kloden 1,5 grader i 2030.

Cirka halvvejs Paris-aftalen



Arktis:
- c. 78,000 gletschere og iskapper.
- c. 0.35 m havniveauændring.

- Indlandsisen.
- c. 8.1 m havniveauændring.





Source: CDIAC; NOAA-ESRL; Le Quéré et al 2017; Global Carbon Budget 2017

CO2-levetid:
- 50 % eksisterer i c. 100 år.
- 20 % eksisterer i c. 1.000 år.

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
https://doi.org/10.5194/essd-2017-123
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/




Ismasser og havet
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Ismasser og havet



Indlandsisen

Istab: 250–300 Gt pr. år



Antarktis







https://science2017.globalchange.gov/chapter/12/

IPCC1.5: 
- Havniveauændringer vil fortsætte i mange århundrede

både ved 1,5 og 2,0 graders opvarmning.

- Havniveauændringer vil være højere ved 2,0 grader 
end ved 1,5 grader, med øget påvirkning på
økosystemer, infrastruktur og vandressourcer. 

- I 2100 vil havniveauet være c. 0,1 m højere ved 2,0 
grader, end 1,5 grader. Med risiko for stigende
havniveau på den anden side af 2100.

- Tærskelværdier for irrevasible processer ved
indlandsisen og Antarktis vil sandsynligt forekomme
ved 1,5 eller 2,0 grader. 



‘Verdensmålene for bæredygtig udvikling –

Vores fælles fremtid…



MÅL 13: NEDBRYDNING I DELMÅL – KLIMAINDSATS

- Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og 
naturkatastrofer i alle lande.

- Integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker, strategier og 
planlægning.

- Forbedre viden, undervisning, og den menneskelige og institutionelle kapacitet til 
at modvirke, tilpasse, begrænse skaderne og tidlig varsling af klimaændringer.

- Indfri de udviklede landes forpligtelse, til målet om at mobilisere 100 mia. USD 
årligt inden 2020. Dette for at etablere Den Grønne Klimafond.

- Fremme mekanismer, der kan øge kapaciteten til effektiv planlægning og 
forvaltning, som relaterer sig til klimaændringer i de mindst udviklede lande og små 
østater.





MÅL 14: NEDBRYDNING I DELMÅL – LIVET I HAVET

- Inden 2025, skal alle typer for havforurening forhindres/væsentligt reduceres.

- Inden 2020, skal hav- og kystnære økosystemer beskyttes og forvaltes 
bæredygtigt for at undgå større negativ indvirkning.

- Minimering og håndtering af indvirkningen af forsuringen af havene.

- Inden 2020, skal fiskeri effektivt reguleres, og der skal sættes en stopper for 
overfiskeri, for ulovligt, ureguleret fiskeri og for destruktive fiskerimetoder. 

- Inden 2020, skal mindst 10% af kyst- og havområder være beskyttet, i 
overensstemmelse med national og international lovgivning.

- Inden 2030, skal de økonomiske fordele øges for små østater under udvikling og 
de mindst udviklede lande i forhold til bæredygtig brug af havressourcer, herunder 
bæredygtig forvaltning af dambrug, akvakultur og turisme.

- Øge den videnskabelige viden, udvikle forskningskapacitet og overføre 
havteknologi, for at forbedre havenes sundhedstilstand og for at øge 
havbiodiversitetens bidrag til udviklingen i udviklingslande.





“There are things we know.

There are things we know we don’t know.

There are things we don’t know we don’t know.”

Donald Rumsfeld, tidligere forsvarsminister i USA 1975-1977 og 2001-2006 



FEM PUNKTER AT TAGE MED SIG HJEM:

- Klimaet er under forandring som følge af stigende udledninger og koncentration

af CO2 i atmosfæren.

- Stigende lufttemperatur og havtemperatur. I 2030 forventelig 1,5 grader C i den 

nedre del af atmosfæren. Derved stigende press på økosystemer.

- Stigende istab fra iskapperne er lig stigende havniveau i fremtiden, også efter

2100.

- Behov for bæredygtig udvikling med fokus på klimaindsats og liv i havet. Derfor

stigende behov for verdensmålene.

- Vi har behov for hurtige og effektive løsninger mod verdensmålene, inklusive

indenfor klimaindsdats og livet i havet. 



Mange tak….

…spørgsmål?


