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Helse, fattigdom, naturtap og 
klima er tett integrert



Antropocen 
– en ny tid

• Atmosfærens CO2 når straks 420 ppm, rest-
kapasiteten opp til 1.5 oC = 580 Gt CO2 = < 10 år

• Verdens dyrebestander er halvert i løpet av 40 år 
Vektforhold mellom terrestre dyr: mennesker 
36%, husdyr: 60%, ville dyr: 4% 

• Verdens befolkning øker til > 10 mrd?

• Global footprint: årskapasiteten brukt opp 29.07



IPCC og IPBES

• Verden er varmere enn den har 
vært på 125 000 år, CO2 høyest 
på 2 millioner år, vi passerer 2 
grader om 30 år – med dagens 
kurs. Mer ekstremer:  
hetebølger, brann, flom…

• Dette dreier seg om både
klima og naturtap, og vårt 
forbruk er grunnleggende 
årsak til begge.



Verden går ikke under

og noe blir bedre….

• Miljøbevisstheten er bedret

• Renseteknologien en bedret

• Sterkt reduserte utslipp av en rekke 

miljøgifter

• Noen store seire: Forsuring, ozon, visse 

miljøgifter

• ... men noe blir verre: klima, mangfold og 

andre miljøgifter…
“Klima og natur skal være en ramme rundt all politikk” 

(Hurdalplattformen)





CO2, klima og økosystemer



Klima x inngrep



Folkehelse og natur

• Mindre smerte, mindre frykt, redusert 
blodtrykk, mindre stresshormoner… ved 
opplevelser av natur og dyr

• Natur istedet for piller

• Natur stimulerer kreativitet

• Natur gir bedre livskvalitet

• Natur er god samfunnsøkonomi

• Altså: natur må ikke være en 
salderingspost, men blir det i møte med 
“realitetene”.

• Mer fokus på byutvikling og nærnatur



Hvor ille kan det bli?
Og vil det “gå over”?



Klimaendringene er her…



Don´t look up…

Tegning: Marvin Halleraker



“Klima er den største helsetrussel”

EU-kommisjonens rapport Oppdrag: et klimarobust Europa:

«Covid-19-pandemien har lært oss en lekse om hvor tett  naturmiljø, 

samfunn og helse er integrert. Hva vi har opplevd hi il, er imidlertid en mild 

forsmak på sjokkene som venter oss som følge av klimaendringer».



Den menneskelige nisje

https://www.pnas.org/content/117/21/11350

«Det er anslått at 1–3 milliarder 

mennesker kan havne på 

utsiden av den

beboelige nisjen i løpet av 50 

år»



Klima påvirker “alt”



Direkte og indirekte effekter



Psykiske helse-effekter



Et Corona-vippepunkt?
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