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Udland INTERVIEW

Kan vi lære noget 
af corona-krisen?
Corona-krisen har ændret menneskers adfærd over det meste af 
 planeten. Det gælder også den adfærd, som påvirker klimaet. Man kan 
se, at der udledes mindre af de gasarter, som har indfl ydelse på klima-
forandringerne. Men det betyder ikke, at corona-krisen er en løsning 
på klimaproblemerne.

KlImA og corOna-ViruS 

JOURNALIST: SIMON THINGGAARD HJORTKJÆR

Der er mindre trafi k på vejene, mange fl y 
 holder stille i lufthavnene, og en del  fabrikker 
er lukkede eller producerer mindre, end 
de g jorde før. Corona-situationen ændrer 
måden, som vi mennesker opfører os på, og 
hvordan vi påvirker klimaet.

”Man kan se, at der er mindre udslip af drivhus-
gasser, fordi folk kører mindre i bil, og fordi 
industrien producerer mindre. Det er nogle af 
de ting, der fører til udledning af drivhusgasser 
og klimaændringer,” siger Kirsten Halsnæs. Hun 
er professor i klima og økonomi på Danmarks 
Tekniske Universitet.

Ikke en løsning
Selvom udslippet af gasser lige nu er mindre, 
end det plejer at være, mener Kirsten Halsnæs 

ikke, man kan sige, at det er en god situation for 
klimaet.

”Det er ikke godt. Det er ikke nogen løsning på 
klimaproblemerne. Løsningen ville være mere 
grøn teknologi, at man bruger mindre kul, olie 
og gas og får en mere klimavenlig trafi k. Og det 
har man jo ikke g jort noget ved,” siger hun.

På et tidspunkt skal samfundet til at fungere 
mere, som det plejer at gøre. Og så er det 
sandsynligt, at vores udledning af gasser også 
bliver som før.

Økonomi og klima
Corona-krisen er både en sundhedskrise og 
en økonomisk krise. Og økonomien og klimaet 
hænger sammen. Nogle er bekymrede for, at 
en økonomisk krise kan betyde, at vi glemmer 
klimaet og glemmer at investere i grøn energi.

Den røde farve på kortet viser 
gasarten NO2 (nitrogendioxid). 
NO2 er en  gasart, der kommer 
ud i luften, når man brænder 
 noget af. 

Billederne her kommer fra den 
europæiske rumorganisation 
ESA. Billederne til venstre viser 
Frankrig, Spanien og Italien i marts 
sidste år. Billederne til højre er fra 
de samme lande i år.

Den røde farve viser gasarten 
NO2 (nitrogendioxid). NO2 er en 
 gasart, der kommer ud i luften, når 
man brænder noget af. Gassen 
 udledes eksempelvis af biler og fra 
 fabrikker. Derfor kan du også se, 
at de røde pletter på billederne er 
mørkest over de store byer. 

Hvis der er for meget NO2 i 
 luften, kan det blive skadeligt for 
 mennesker. NO2 bidrager også til 
global opvarmning.

Som man kan se, kan der spores 
mindre NO2 i luften over Europa, 
end der var sidste år.

Drivhusgasser: Nogle bestemte 
 gasser i atmosfæren, som kan 
 absorbere den infrarøde stråling, der 
udsendes fra jordens overfl ade. Det 
vil sige, at de opvarmer atmosfæren. 
CO2 (kuldioxid) er den drivhusgas, der 
tales mest om.

Hvad betyder det?

Kirsten Halsnæs, professor i 
klima og økonomi

Marts sidste år Marts i år

i

På grund af corona-situationen har Dansk Håndbold Forbund besluttet, at herre- og dameligaen ikke bliver spillet færdig. 
Det betyder, at Aalborg Håndbold kåres som vinder hos herrerne, mens Team Esbjerg er vinderen hos damerne. 

Vinder  virtuel udgave 
af Flandern Rundt
Forrige søndag blev cykelløbs- klassikeren 
Flandern Rundt afholdt i en forkortet 
og  virtuel udgave på grund af corona- 
situationen. Egentlig er det belgiske 
løb  blevet udsat på ubestemt tid, men 
 arrangørerne havde fået 13 cykelryttere til 
at deltage i et virtuelt løb. 

Rytterne skulle gennemføre de sidste 
30  kilometer af ruten på deres cykler 
 derhjemme. Vinderen af computerudgaven 
af Flandern Rundt blev belgieren Greg Van 
 Avermaet, som kører for cykelholdet CCC.
KILDE: RITZAU 

Greg Van Avermaet vandt en noget anderledes 
udgave af Flandern Rundt.

Trafi kken er ikke lige så travl, som den normalt er.
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Bob Weighton kunne i forrige uge fejre sin 
 112-års fødselsdag. 

112-årig brite er 
verdens ældste mand
Forrige torsdag blev Bob Weighton fra 
Storbritannien 112 år og fi re dage, og det 
g jorde ham til den ældste nulevende mand i 
verden. 

Rekorden tilhørte tidligere Chitetsu Watanabe 
fra Japan. Han døde 23. februar i en alder af 
112 år og 355 dage. 

Verdens ældste kvinde er endnu ældre. Kane 
Tanaka fra Japan blev i januar 117 år.
KILDE: RITZAU OG GUINNESS WORLD RECORDS

”Der er nogle store økonomiske tab, og nogle vil 
 argumentere for, at nu har vi ikke råd til at ændre 
på vores teknologier og måde at leve på, så vi kan 
gøre noget for klimaet,” siger Kirsten Halsnæs.

Men hun mener ikke, man endnu kan sige, at den 
økonomiske situation betyder, at klimaet bliver glemt.

”Det kan man ikke vide. Det kommer jo blandt andet 
an på, hvad det er for nogle tiltag, man sætter i 
gang,” siger hun.

Der er nemlig også mulighed for, at man kan bruge 
situationen til at investere i ting, der er gode for 
 klimaet. Her i Danmark har fl ere talt om, at staten 
og kommunerne skal sætte gang i byggeprojekter 
nu, så der holdes gang i  økonomien. Og hvis man 
bygger energi besparende bygninger og laver andre 

grønne investeringer, så kan det blive en gevinst for 
klimaet, mener Kirsten Halsnæs.

Kan vi lære noget?
Men er der så noget, corona-krisen kan lære os om 
vores adfærd og påvirkning af klimaet?
Måske har vi indset, at vi egentlig ikke behøver købe 
så mange ting, køre så meget bil og tage på så 
mange rejser med fl y, som vi g jorde før.

”Det kan være, folk ændrer på deres adfærd, fordi 
de nu har vænnet sig til, at det er godt at gå ture 
i skoven. Men det kan også sagtens være, at de 
fl este bare går tilbage til at leve som før. Det er op 
til folk selv og deres  værdier. Det kan også være, 
man synes, det er endnu mere vigtigt at komme 
ud i verden, fordi man har været spærret inde så 
længe,” siger Kirsten Halsnæs.


