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1 KORTLÆSNING 

Gis-kort – geografiske informationssystemer. 

Politiske kort – viser grænser mellem landende.  

2 BEFOLKNING OG FØDEVARER 

2.1 BLACKERS MODEL FOR BEFOLKNINGSUDVIKLING. 
Engelsk forsker; modellen er også kaldet Den demografiske transitionsmodel (demografi – læren om 

befolkning + transition – overgang). 

Denne model1 kan bruges i praksis til at kigge tilbage 

på hvordan vi udviklede os, eller forud se hvordan u-

lande vil udvikle sig.  

Overordnet virker modellens tankegang og kan sættes 

i relief med virkeligheden – specielt efter at 

demografer tilføjede fase fem.  

Figuren aflæses i promille.2 

Fase 1.  

- Kendetegnet ved første fase er høj fødselsrate og høj 

dødsrate.  

- Befolkningsvæksten er meget lille og i nogle tilfælde negativ. 

Fase 2.  

- Kendetegnet her er faldende dødsrate og uændret fødselsrate.  

- Det er i denne fase at befolkningstallet stiger mest.  

- Den største befolkningstilvækst sker i slutningen af fase to, lige inden fødselsraten begynder at falde. 

Fase 3. 

- Kendetegnet ved fase tre er at både dødsraten og fødselsraten er faldende.  

Fase 4. 

- Kendetegnet ved den fjerde fase er at der er fundet en ny balance i både dødsraten og fødselsraten.  

- Begge ligger stabilt, men lavt. 

Fase 5. 

- Denne fase er en tilføjelse som demografer har kreeret til Blackers oprindelige model.  

- Kendetegnet ved fase fem er en stigende dødsrate på grund af befolkningens aldersfordeling, mens 

fødselsraten er faldende eller faktisk er så lav at befolkningsvæksten bliver negativ.  

2.1.1 Befolkningstilvækst 

• Forskellen mellem fødselsrate og dødsrate kaldes den naturlige befolkningstilvækst. 

• Væksten er påvirket af ind- og udvandring – dette kaldes den reelle befolkningstilvækst.  

                                                             
1 En model er en forenkling af virkeligheden, som bygger på gennemsnitstal.  
2 1 promille = 1000. 
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2.1.2 Danmark igennem faserne 

• Fase 1. 

o Høj dødsrate og høj fødselsrate. Tilvæksten er lille. 

o Mange dør 

o Høj spædbarnedødelighed. 

o Dårlig hygiejne og ernæring/underernæring. 

o Sygdomme, som udvikler sig til epidemier.  

o Hungersnød i nogle dele af landet, men ikke i andre dele. 

o Dårlig infrastruktur kan ikke transportere mad til de dele af landet hvor høsten slår fejl. 

o Landbrug er det dominerende erhverv. Selvforsyningslandbrug. 

• Fase 2. 

o Lav dødsrate og høj fødselsrate. 

o Såkaldte ”eksplosionsfase”. 

o Bedre ernæring og hygiejne. 

▪ Kloarkerne blev gravet ned i byerne i stedet for at rendestenene blev brugt.  

o Bedre medicin/medicinsk forskning begynder.  

o Øget landbrugsproduktion.  

▪ Bedre teknologi, viden, redskaber, udvikling. 

o Begyndende industrialisering. 

• Fase 3. 

o Faldende fødselsrate og faldende dødsrate. 

o I byerne i industrien – urbanisering – ny familiestruktur.  

o Pladsmangel i byerne.  

o Begrænsning på børnearbejde. 

o Børnene overlever så det er ikke nødvendigt at få mange børn mere. 

o Kvinderne kommer på arbejdsmarkedet, tager uddannelse og får først børn senere i livet. 

(Ca. 1960’erne) 

o P-piller og fri abort bliver aktuelt og kvinderne vælger nu om de vil have børn nu eller 

senere. 

• Fase 4. 

o Fødselsraten og dødsraten finder en ny balance. 

o Findes som sådan ikke i Danmark på daværende tidspunkt. 

o Dødsraten og fødselsraten falder begge, men der fødes stadig flere end der dør, så 

befolkningstilvæksten stiger – lidt, men stiger.  

o En kvinde skal have 2,4 barn for at befolkningen er i vækst. 

• Fase 5. 

o Fødselsraten og dødsraten krydser hinanden. 

o Der dør nu flere end der fødes.  
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2.2 MALTHUS 
Engelsk præst og nationaløkonom, Thomas Malthus.  

• Mente at verdens befolkning ville udvikle sig så eksplosivt, at man måtte gribe ind. 

o Der ville blive for mange mennesker, i forhold til hvor mange fødevarer man kunne 

producere. Det vil ende i krig, hungersnød og epidemier.  

o Fx at holde de fattige fattige/holde minimumslønnen nede, ville være løsningen på 

overbefolkning. 

o Senere ægteskaber, seksuel afholdenhed.  

• Modsat mente kritikere at den voksende befolkning ville være en ressource på lang sigt. Flere 

mennesker ville kunne lave flere fødevarer osv.  

• Desuden fik Malthus ikke ret. Maskiner, teknologi, viden og nye sorter af landbrugsvarer kom til og 

gjorde det nemmere at høste mere end tidligere.  

o Gødning, kunstvanding, pesticider (sprøjtemidler).  

Forskellige mål for fertilitet.  

• Den generelle fødselskvotient. 

o Antal børn pr. 1000 kvinder i den fødedygtige alder pr. år. 

• Den aldersbetingede fertilitetskvotient 

o Antallet af levendefødte børn pr 1000 kvinder pr år i 5 års aldersklasser. 15-19-årige, 20-24-

årige, osv. frem til de 45-49-årige. 

• Den samlede fertilitet 

o Det antal levendefødte børn som 1000 kvinder vil føde, mellem 15-49 år, hvis de gør som 

”normen” (følger den aldersbetingede 

fertilitetskvotient) og de ikke dør inden 

de er 15 eller efter de er 49. 

• Befolkningen er først i ligevægt/balance, når 

hver kvinde har erstattet sig selv med en pige, 

samt fået i gennemsnit 2,1 barn i sin levetid.  

2.2.1 Befolkningspyramider 

• A svarer til fase 1. 

o Højdødelighed og høj fertilitet, men lille 

befolkningsvækst. 

• B svarer til fase 2. 

o Høj fødselshyppighed og faldende 

dødshyppighed. Befolkningen vokser. 

• C svarer til fase 3. 

o Fødsels- og dødsraten falder. 

Befolkningsvæksten falder.  

• D svarer til fase 4.  

o Fødsels- og dødsraten er lav og 

befolkningstilvæksten har stabiliseret sig. 
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2.2.2 I-lande og U-lande 

• IMF – International Monetary Fund – international valutafond. 

• HDI – Human Development Index. 

• Verdensbanken. 

1. Verdenslande 2. Verdenslande 3. Verdenslande 4. Verdenslande 

I-lande Socialistiske-lande U-lande Fjerde verdensfolk 
Industrialiserede lande Kommunistisk 

Både u- og I-lande.  
Udviklingslande Folk der boede i et område 

hvor nogle andre nu 
bestemmer. 

Danmark, USA, Vesten Cuba, Sovjet, Kina Uganda, Sydafrika Grønland, indianerlande. 
Høj indkomst Høj indkomst Lav/mellem indkomst Lav/mellem indkomst 

2.3 FØDEVARER 
• Hver time dør 1000 mennesker af sult eller sygdomme forbundet med sult.  

o Halvdelen er børn. 

• En tredjedel af danskerne er overvægtig. 

o Hvert år sælges slankeprodukter for mindst 200 mio. kroner i Danmark.  

• I mange lande stiger miljøproblemerne, hvilket vil resultere i at kampen om kunderne, på 

verdensplan, vil blive mere barsk. 

• Dog findes der solskindshistorier, fx 

o Risbønder i Asien er begyndt at dyrke grøntsager, 

o Kaffebønder i Latinamerika er begyndt at dyrke skyggeplanter.  

o Landmænd i Jylland har sluppet køerne på græs igen. 

• Bedst af alle historierne er dog at der er mad til alle mennesker på verdensplan.  

• Udviklingen af genteknologi kan blive en gevinst for os (også u-landende) uden at udgøre en trussel 

mod naturen. 

• Den gennemsnitlige fødemængde pr indbygger i verden, steg fra 9.480 kJ pr indbygger om dagen i 

1961 til ca. 11.600 kJ ved årtusindeskiftet. 

o Det vil sige at der er nok mad til alle mennesker. 

o Samtidig er verdens befolkning steget knap 3 mia. 

• Problemet er at maden er ulige fordelt. 

o Fx, omregner man energiforbruget til BigMac’s svarer det til at, 

▪ Gennemsnitsdanskeren spiser seks BigMac’s – hvilket er for meget, 

▪ Gennemsnitsbonden i Kenya spiser tre BigMac’s – hvilket er for lidt, 

▪ Nomade i Somalia får under én BigMac – hvilket er meget for lidt. 

o Det er ikke blot landende imellem at der er ulige fordeling, men også indenfor de 

forskellige lande. 

• Udviklingen i mange afrikanske lande betyder at flere og flere sulter. 

• Udover sult er fejlernæring også et af de mere akutte problemer. 

o Ca. to mia. mennesker lider af mangel på mineraler og vitaminer – især A-vitamin, jod og 

jern.  

▪ Det medfører sygdomme, som kan resultere i retarderet vækst og hjerneudvikling, 

nedsat syn, struma, aborter og høj spædbørnsdødelighed.  
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• I den modsatte ende af skalaen, er der omkring 1,7 mia. overvægtige mennesker på jorden. 

o De findes særligt i de rige lande, som USA, Grækenland og Kuwait, men faktisk også i fattige 

lande som Kina. 

▪ Det er en følge af at deres kost primært består af pasta og friture. 

o Fedme giver også sundhedsproblemer, såsom sukkersyge og hjerteproblemer. 

• Det store forbrug af energi i de rige lande, skyldes at gennemsnitsmennesket spiser fem gange 

mere dyrisk protein end i u-landende. 

o Omkring 30 % kommer fra animalske produkter i i-landende, hvor det er u-landende kun er 

10 %. 

o I Indien spiser indbyggerne kun 4 kg kød om året, i gennemsnit pr indbygger, pga. deres 

hindureligion. 

o På verdensplan er det samlede kødforbrug steget de sidste 50 år og ligger nu på ca. 40 kg 

pr. indbygger. 

2.3.1 Den grønne revolution 

• Den grønne revolution er et forsøg på at indføre bedre dyrkningsmetoder i u-landende. 

o Den har bidraget til at fødevareproduktionen har kunnet følge med befolkningsvæksten.  

o Den totale fødevareproduktion i de fleste u-lande er fordoblet eller tredoblet siden 1961., 

men landbrugets produktion pr indbygger er ikke steget, pga. den hurtigt voksende 

befolkning. 

▪ På det sidste er verdens kornproduktion pr indbygger begyndt at stagnere.  

o Uanset hvilke prognoser der er for produktionen, vil det stort set ikke ramme os i de rige 

lande. 

o For u-landende er det en anden snak. Specielt i Afrika, da de går den forkerte vej. 

▪ Andelen af underernærede børn forventes at falde på verdensplan, bare ikke i 

Afrika syd for Sahara, hvor der i stedet forventes at ske en stigning. 

• Med mindre der for alvor investeres i landbrug og fødevareforsyninger. 

• Worldwatch Institute udgav for knap 10 år siden en debatbog ved navn ”Hvem vil lave mad til 

Kina?” 

o Bogen påstod at Kina i løbet af få årtier ville få brug for at importere 200-370 mio. tons 

korn – hvilket faktisk er mere end hvad der sælges på verdensplan. 

o Det ville få priserne til at stige, hvilket ville gå ud over u-landende. 

o Derudover, hvis kineserne ville drikke mere end to øl, pr indbygger, ville det kræve mere 

korn end hele Norges kornhøst og hvis de ville spise lige så mange fisk som Japan skulle 

man fange alle fisk i hele verden. 

o Prognoserne blev senere afvist. 

o Kinas behov for kornimport vil kun ligge på 20-50 tons i år 2020. 

o Dog er det tydeligt, at Kina, som har 22 % af verdens befolkning og kun 7 % af verdens 

landbrug, vil få problemer med at brødføde sig selv på sigt. 

o Hvert år bliver der 78 mio. flere mennesker, ca. 15 gange Danmarks befolkning.  

o Det vil sige at i år 2050 vil der være ca. 3 mia. flere mennesker, som også skal have mad. 
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2.3.2 Forskellige dyrkningsmetoder 

• Svedjebrug3, 

o Landbrugsmetode som er blevet brugt de sidste 9000 år. 

o Tsembagafolket i Papua Ny Guinea afbrænder jorden, for at dyrke deres afgrøder. 

o To år ad gangen. 

o Efterfølgende flytter de hjem, hus og flokken af dyr, til et nyt areal. 

o Kun 5 % af et areal er opdyrket ad gangen. 

• Industrielt landbrug, 

o Bondemand i Danmark kigger på sine grise, 

• Nærmere betegnet den computercentral, som styrer fodringen. 

o Markerne bliver tilført kvælstof og sprøjtet mod ukrudt og skadedyr. 

• Svedjebrug er godt for miljøet/bæredygtigt, men ikke effektivt på lang sigt hvis der skal laves store 

mængder som skal eksporteres. 

• Det industrielle landbrug vil forurene jorden (gødning i grundvandet) eller mennesker (medicin fra 

dyrene til forbrugerne), men kan producere langt mere og er derfor mere effektivt for eksport.  

2.3.3 Gensplejsning og forædling 

• Gensplejsning, (en forsættelse til den traditionelle forædling, er mere avanceret.) 

o Når mennesker i laboratorier, bygger nye sorter, som er mere modstandsdygtige. 

o Fx, planter som kan leve i tørke, i meget sollys/lidt sollys, meget varme, give mere i udbytte 

osv. 

o Gensplejsning overskrider videnskaben de grænser som naturen normalt har.  

o 1. generation,  

• Domineret af planter som kunne tåle bestemte sprøjtemidler, 

• Planter som var resistente overfor skadedyr. 

o 2. generation, 

• Ovenstående plus, 

• Indeholder gener som er resistente overfor virus og/eller svampe, 

• Ændrer plantens kvalitet, fx bedre energiværdi. 

o 3. generation, 

• Tolerante overfor tørke, kulde, salt og sur jord. 

• Forædling, 

o Når man dyrker videre på naturens perfekte skabelser  

o Fx, har nogle danske grise nu et ekstra ribben så vi kan få mere kød.   

Fordele og ulemper 

• Fordele, 

• Gensplejsede planter har bredt sig og halveret pesticideforbruget og øget udbyttet. 

• Kan forhindre millioner i at sulte og dø, samt fattigdom. 

• Ulemper, 

• De fattige landmænd kan komme i klemme, da det koster at forske og ikke mange er villige 

til at betale for forskning til et land som ikke har råd til at betale.  

                                                             
3 En landbrugsdrift, hvor man kun opdyrker jorden enkelte år. 
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• Der skal betales afgifter for at bruge de nye sorter af gensplejsede produkter. 

• Kan ødelægge den oprindelige natur. 

• Planter kan blive resistente overfor insekter og evt. have problemer med at formere sig – 

eller modsat. 

3 VAND OG JORDBUND 

3.1.1 Vandbalanceligningen 

𝑁𝑒𝑑𝑏ø𝑟 = 𝑓𝑜𝑟𝑑𝑎𝑚𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) + 𝑎𝑓𝑠𝑡𝑟ø𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑜𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑗𝑜𝑟𝑑𝑖𝑠𝑘) +

æ𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑣𝑎𝑛𝑑𝑠𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒 (𝑛𝑒𝑑𝑠𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑣𝑎𝑛𝑑 − 𝑘𝑖𝑙𝑑𝑒𝑑𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙𝑠𝑒 − 𝑜𝑝𝑝𝑢𝑚𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔) 

3.2 VANDETS KREDSLØB 
• Drikkevand kommer fra grundvandet, kilder, overfladevand og saltvand som forarbejdes.  

• Kildevand er grundvand, men kan springe ud hvor der er mulighed for det.  

o Kan kun løbe ned.  

• Fx københavnere importerer vand fra Roskilde. 

o Mange mennesker på lidt plads. 

o Meget asfaltering gør at der kun kommer lidt grundvand til byen.  

 

• Kredsløbet starter i havet hvor der fordampes til skyerne – det korte kredsløb.  

• Hvis der er nedbør over havet vil det ende i havet og på et tidspunkt fordampe igen. 

• Hvis der er nedbør over by vil vandet ende som overfladisk afstrømning, fx i søer og åer – det 

lange kredsløb. 

• Noget vil synke ned i grundvandet. 

• Overskydende vil ende i havet.  

• Spildevand er fx kloakker og rensningsanlæg.  

• Hvis nedbør falder over bjerge vil det måske ende som sne/is på toppen og følge sæson og 

temperaturer før det smelter og løber ned ad bjerget hvor det følger det ”lange kredsløb”. 

• Sidstnævnte er det længste kredsløb. 
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• Grundvandet er delt op i to af grundvandsspejlet. Over er det umættede grundvand og under 

er det mættede grundvand – det vil sige at alle hulrum osv. er fuld af grundvand og der er ikke 

plads til mere.  

• Potentielfordampning – den fordampning som kunne ske når der er forskellige faktorer som 

spiller ind. 

• Aktuelfordampning – den fordampning som rent faktisk sker. 

3.2.1 Grundvandsdannelse 

• Nedbør og fordampning 

• Noget nedbør siver ned til grundvandet. 

• Smeltning af isbjerge og gletschere. 

• Størst mulighed for dannelse i nedbørsrige måneder. 

• Bedst mulighed i vintermåneder med meget nedbør. 

• Dårligst om sommeren hvor planter optager meget af vandet.   

• Om sommeren henter vi vand op.  

• Om vinteren bliver der fyld op naturligt.  

Nedsivning af vand er nemmere i sandjord end i lerjord, da porrerne er større i sandjord – dvs. der er mere 

plads mellem kornene til vandet at sive igennem. Ler er mere kompakt og sværere at gennemtrænge.  

Lerjord har dog flere porer, men de er meget mindre.  

3.2.2 Nettonedbør 

• Forskellen mellem nedbør og evapotranspiration. (transpiration + evaporation)  

• Det vil sige nedbør minus det der er fordampet.  

3.2.3 Overfladisk afstrømning 

• Kort 

o Nedbør og fordampning. 

• Langt  

o Nedbør – fordampning – noget finder vej til åer som ender i havet – fordampning – noget 

ender i grundvandet. 

• Længst 

o Nedbør – sæsonbetinget afsmeltning – løber ikke ned i jorden, men det ad bjerget – kan 

evt. resultere i oversvømmelse – gennem kloak og rensningsanlæg før det ender i ø, sø eller 

hav.  

3.3  
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3.4 FORURENING 

3.4.1 Forurening af grundvand 

• Nedbør gennemsiver jord før den når grundvandet. 

• Lerjord er mest effektiv til at rense vandet. 

• Mikroorganismer nedbryder forurenede organiske stoffer. 

o Også tungmetaller bindes sammen her. 

• Dybere lerlag tilbageholder skadelige stoffer som er opløst i vandet. 

• Der findes i dag flere og flere uønskede stoffer i vores vand.  

• Fx, BAM (2,6-diclorbenzamid), som dannes af pesticider. 

o BAM giver flest problemer for vores drikkevand.  

• Man ilter vandet for at slippe af med bland andet jern og mangan.  

o Når disse stoffer reagerer med ilt opstår der tungtopløselige stoffer. 

• Også svovlbrinte og methan fjernes ved iltning. 

o Ved denne proces forbedres vandets smagskvalitet. 

3.4.2 Punktforurening 

Arealmæssigt begrænsede forureninger.  

• Fra gamle lossepladser og industrigrunde.  

• Giftstoffer som kan forårsage alvorlige forureninger.  

• Fx, kemikaliefabrikker, medicinalvarefabrikker, servicestationer, farve- og lakproducenter og 

gasværker, akkumulatorfabrikker. 

• Man vil ikke kunne bebo disse steder. 

• Grundvandet kan blive udrikkeligt, smage dårligt eller skulle renses eller importeres fra andre 

områder. 

• Man kan plante træer (fx poppel) for at hjælpe jorden. Dette virker dog kun på mindre kritiske 

områder.  

• På mere kritiske områder kan man varme jorden op til 100 grader, hvorefter man suger de frigivne 

gasser op fra den forurenede jord. 

• Tungmetaller må man fjerne fra jorden og efterlade på specielle steder hvor man på forhånd har 

forhindret at det kan nedsive til grundvandet. 

• Som husholdning kan man forhindre punktforurening ved at undgå kunst- og giftgødning (fx til 

ukrudt) 

3.4.3 Fladeforurening 

Forurening der belaster store områder.  

• Fx, landbruget.  

• Gødning og pesticider. 

• Afbrænding af fossile brændstoffer (kul, olie, naturgas). 

• Pesticider bekæmper ukrudt, skadedyr og svampe, 

o Bruges både i landbrug, haver, parker, skove og på fortove.  

• Hvis de nedsiver til grundvandet kan de ændre vores arveanlæg, være kræftfremkaldende og 

fosterskadende.  
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• I store mængder kan det resultere i at dyr og planter bliver resistente, samt det kan skade nyttedyr 

(bier og mariehøns) på en negativ måde. 

3.5 JORD OG JORDBUND 
• Tekstur definerer de faste jordpartiklers størrelsesfordeling i jordbunden.  

• En jordbund med passende blanding af forskellige partikelstørrelser, er 
en god jord. 

• Struktur, enkeltpartikelsstruktur/enkeltkornet (hvor store porrer der er) 
(typisk for sand) og krummestruktur (”noget der sætter sig sammen i 
større klumper”)(typisk for lerede jorde). 

• Moræneaflejringer består af sten, grus, sand, silt og ler.  

• Hver type jord har hver sin størrelse og hver sin størrelse af porrer 

(mellemrum mellem hver partikel). 

3.5.1 ”Det naturlige filter” 

Lerjord kan rense vandet pga, 

• Mikroorganismer (svampe og bakterier) nedbryder forurenede organiske stoffer, samt nitrat som 

omdannes. 

• Positive metal-ioner kan renses ud af vandet.  

o Også tungmetaller bindes sammen her, da lerkolloiderne er negativt ladet.  

• Nitrat og fosfat bliver til blåler (indeholder uiltet jern.) Når dette iltes bliver det til rødler.  

• 2NO3
- + Fe2+ -> FeO2 + N2 + 2O2. 

o N2 er nitrogen.  

• Dybere lerlag tilbageholder skadelige stoffer som er opløst i vandet. 

• Man kan dog stadig finde giftige stoffer i vandet alligevel hvis der er sprækker og revner i lerlaget, 

som gør at noget af det nedsivende vand kan komme ned til grundvandet, uden at gennemgå 

filtreringen.  

• Det vil sige at det nedsiver hurtigere end jorden kan nå at rense det. 

3.5.2 Nitrat 

• Gødning tilsættes fordi, når landmanden høster sine marker, så fjerner han kvælstof fra jorden. For 

at jorden ikke forringes og dermed forringer høsten, må kvælstof erstattes af noget andet – fx 

kunstgødning.  

o Kunstgødning består typisk af kvælstof, fosfor og kalium, men man kan også bruge 

husdyrgødning/naturgødning.  

• Gødning kan med nedbør ende i vådområderne. 

• Overskud af nitrat kan medføre at planterne optager hurtigt nitrat, som kan have 

sundhedsskadelige virkninger for mennesker. Blandt andet omdannes det i tarmene til nitrit som 

kan ændre vores DNA så disse celler udvikler sig til kræftceller.  

• Desuden vil det overskydende nitrat sive ned i grundvandet eller til vådområder og samme 

sundhedsrisici er at finde.  

• Konsekvenserne i vådområder kan være at al den overskydende gødning giver næring til alger, som 

overproducerer sig selv og resulterer i mindre lys til bundplanterne som efterhånden dør. 

Resultatet er en bund-død sø/fjord/havområde. 

Materiale og 
partikeldiameter 

Sten Over 20mm 
Grus 2-20mm 
Sand 0.06-2mm 
Silt 0.002-0.06mm 
Ler Under 0.002mm 
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• Nedbrydningen på bunden går i stå og der kommer iltmangel. Resultatet heraf er forgiftede 

og/eller døde fisk og bunddyr.   

• Overdreven brug af husdyrgødning kan medføre nitratforurening. 

• Pga. den høje indhold af jernforbindelser kan lerjord fjerne nitrat når det siver ned igennem. 

• Bakterier i meget iltfattig jord (meget våd jord) vil kunne bruge nitrat til at ånde. Derfor skaber man 

våde områder omkring forurenede steder. 

3.6 JORDBUND 

3.6.1 Mineraljord 

• Det nederste jordlag (udgangsmateriale for jordbunden). 

• Jord som indeholder en usorteret blanding af sten, grus, sand og ler.  

• I mange tilfælde er det også blandet op med kalk. 

• (Istiden), smeltevandsslette danner basis for den danske mineraljord – overvejende slette i vest. 

o Moræneaflejringer i øst. 

• Det er de fire forskellige jord (horisonter)(førn, a-horisont, b- horisont og c- horisont. 

• I Danmark er jorden ca. 1½-2meter tyk. 

• Tekstur definerer de faste jordpartiklers størrelsesfordeling i jordbunden. En jordbund med 

passende blanding af forskellige partikelstørrelser, er en god jord. 

• Struktur, enkeltpartikelsstruktur/enkeltkornet (hvor store porrer der er) (typisk for sand) og 

krummestruktur (”noget der sætter sig sammen i større klumper”) (typisk for lerede jorde). 

• Krummestruktur er vigtig for jordbunden, da både vand og ilt skal kunne trænge igennem. 

• En jord med meget sand er ikke en god jord, da nedbør siver lige igennem og ikke efterlader de 

nærende næringssalte på overfladen.  

3.7 JORDBUNDSTYPER 

3.7.1 Muldjord 

Øverste lag(førn) 

• Uomdannede organiske planterester. 

• Indeholder nedbryderer og humus. 

A-horisont (udvaskningshorisont) 

B-horisont (udfældningshorisont) 

C-horisont (mineraljord) 

3.7.2  
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3.7.3 Morjord 

Øverste lag(førn) 

• Uomdannede organiske planterester. 

• Indeholder nedbryderer og humus. 

A-horisont (udvaskningshorisont) 

B-horisont (udfældningshorisont) 

C-horisont (mineraljord) 

 

 

3.8 VANDLØB 
• Et vandløbssystem er defineret ved et hovedvandløb med 

tilløb fra bække og åer.  

• Vandmængden afhænger af nedbørsmængde, fordampning 

og oplandets størrelse, altså de ting som bruger vandet. 

• Strømhastigheden afhænger af faldet, 

o Jo længere nede er strømmen hurtigere fordi der ikke er meget modstand i 

vandbevægelsen fordi vandløbet bliver bredere og dybere. 

• Et vandløbs erodering, evne til at transportere og aflejre materiale afhænger af, 

o Vandmængden, strømhastigheden, mængden og kornstørrelsen af det medbragte 

materiale samt bundens art.  

o Jo større hastighed, des grovere materiale – større evne til at erodere.   

Ungt vandløb 

• Faldet er stort,  

• Dalen er smal,  

• V-formet tværprofil,  

• Eroderer i bunden. 

Modent vandløb 

• Ringe fald, 

• Ikke i stand til at erodere bunden,  

• Eroderer i siderne og skaber slyngninger,  

• Erosion sker langs slyngningerne,  

• Bredden bliver større,  

• Balance mellem det materiale som tilføres og det som transporteres væk. 

Gammelt vandløb 

• Lille fald,  

• Lav strømhastighed,  



Geografi C 

VUC Roskilde, Rgeced3 2017-2017 

Louise Frimann Jensen, 40712 

13 
 

• Ingen erosion,  

• Transportevnen er næsten væk. 

3.9 KLIMAÆNDRINGER PÅ GLOBALT PLAN 
• Klimaændringerne vil ændre vandressourcen på globalt plan da, 

o Stigende gennemsnitstemperaturer vil smelte de polare iskapper samt Grønlands 

Indlandsis hvilket vil resultere i at vandstanden i verdenshavene vil stige.  

o Kystlinjen vil blive rykket ind i landet.  

o Afløbshøjden bliver rykket.  

o Kloakrør kan komme til at ligge under grundvandsspejlet. 

o Mindre nedbør – resulterer i tørke.  

• I Danmark er 99% af drikkevandet grundvand. 

• På grund af klimaændringerne vil dannelsen af grundvand i Danmark påvirkes, 

o Fordelingen af vand bliver mere ekstremt – vådere vintre, tørrere somre.  

o Grundvandet vil stige i områder med sandet jord. 

o Grundvandet vil falde i områder med leret jord. 

4 PLADETEKTONIK OG ENERGI 

4.1 JORDSKÆLV 
• De dybeste jordskælv finder man på havet hvor plader mødes, fx Ild-ringen i Stillehavet, Australien 

og Fijiøerne.  

• De overfladenære jordskælv findes i landet, fx Californien og Nord Korea. 

• En forkastning er en spændingsopbygning som resulterer i et brist. 

• Når man overskrider brudstyrken, brister materialet (fx bjerget) og tilbagesmækket (af pladerne) vil 

resultere i et jordskælv. 

o Dette kan ske både horisontalt og vertikalt. 

• Hypocenter er der hvor spændingerne udløses under jorden. 

• Epicenter er punktets overfladepunkt. 

• Afstanden mellem de to er jordskælvets dybde. 

• En tsunami er en flodbølge, som opstår som følge af et jordskælv. 
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4.1.1 Jordskælvsbølger 

Normalt tryk ved jordoverfladen er i gennemsnit 1 atm = 1,033 kg/cm2. 

• P-bølger er de bølger der kommer først.  

o De primære, 

o Trykbølger, 

o Kan fortælle om jordens indre, da bølgernes hastighed nogle steder øges og andre steder 

forsinkes.  

• S-bølger er de bølger der kommer lige efter. 

o De sekundære, 

o Svingninger, 

o Kan ikke trænge igennem jordens indre, da det er flydende.  

• L-bølger er en blanding af overstående. 

o Det er de bølger man mærker på jordoverfladen.  

4.2 PLADETEKTONIK 
Wegener forstillede sig at alle jordens plader engang havde hængt sammen som ét stort superkontinent – 

Pangæa. Med tiden havde de forskellige plader dog løsrevet sig og flyttet sig fra hinanden.  

Denne teori byggede blandt andet på at, 

• Kystlinjerne passer sammen ved forskellige kontinenter – fx Sydamerika og Afrika. 

• Geologiske aflejringer på begge kyster, som er mere end 100 mio. år gamle.  

• Moræneaflejringer og skurestriber i Sydamerika, Afrika, Australien og Indien – det tyder på at de 

var dækket af et sammenhængende isdække.  

• Forsteninger af samme planter- og dyrearter 

Det eneste Wegener ikke kunne forklare var årsagerne til kontinentaldriften. 

Senere hen er Wegeners teori blevet bekræftet ved, 

• Havbunden er ikke en stor, stabil slette fuld af sedimenter, men et underjordisk landskab med 
bjerge og undersøiske vulkaner, på samme måde som de er på overfladen.  

• Teorien er – pladerne bevæger sig i forhold til hinanden på grund af geologiske aktiviteter.  

• Der er med sikkerhed 7 (muligvis 8) store og nogle små plader.  

• Jorden bliver hverken større eller mindre. 

• Konstruktiv – de skaber nyt. 

• Destruktiv – de forsvinder. 

• Bevarende – der sker intet.  

• Man kan måle bevægelserne i pladerne med GPS vha. satellitter 

4.2.1 Konstruktiv pladegrænse/pladerand 

• To plader glider fra hinanden og der opstår et hulrum, 

• I hulrummet kommer der flydende magma op, 

• Dette magma bliver den nye havbund. 

4.2.2 Destruktiv pladegrænse/pladerand 

• Oceanbund under oceanbund, 
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o En plade synker under en anden, 

o Den med størst hældning vil være nederst. 

o I disse neddykningszoner vil man finde oceanernes dybgrave, 

▪ Fx Marianergraven som er 11 km dyb. 

o Her kan der udløses jordskælv, dog ikke dybere end 700 meter. 

o Også tsunamier kan udløses her. 

• Oceanbund mod kontinent, 

o Den tungeste (oceanbund) vil synke ned. Det sker fordi den har flere mørke mineraler, som 

gør den tungere. 

o Denne danner bjergkæder. 

o Kan udløse både jordskælv og tsunamier. 

• Kontinent mod kontinent, 

o Kaldes også kollisionsorogen 

o Pladerne presser hinanden op og resulterer i meget høje bjerge. 

o Der vil ikke vulkaner i bjergene når de når en vis højde. 

4.2.3 Bevarende pladegrænse/pladerand 

• To plader gnider mod hinanden parallelt uden at konstruere eller destruere ny skorpe. 

• Skaber jordskælv, men ikke vulkaner 

4.3 DEN MIDTATLANTISKE RYG 
• Selve ryggen er det højeste punkt mellem to plader, 

o Ca. 2-3 km høj, 600 meter dyb og 300 meter bred. 

• Varmeudstrømningen fra ryggen kommer fra magmaen som ligger under pladerne og kommer op i 

midten.  

• P-bølgernes hastighed er lavere her end ved den øvrige havbund, da den bløde astenosfære 

næsten er oppe ved havbunden.  

• Formen består af mindre, lige stykker som er brudt af forkastninger.  

o Ikke slynget/slangeformet. 

• Alderen er yngst ved midten, da det er der den nye magma kommer op – ældre jo længere væk 

man kommer.  

• De magnetiske bånd på havbunden vil ligge parallelt med midterdalen. 

• Disse magnetiske stoffer vil ofte være jern, som kommer op med magmaen.  

• Når de er flydende kan de orientere sig efter hvor polerne er og lægge sig derefter, 

• Er de frosset/forstenet kan de ikke orientere sig og vil i stedet ligge mere tilfældigt.  

4.3.1 Konvektionsstrømmen 

• Konvektionsstrømmen gør at der opstår temperaturforskelle, som løfter pladerne. 

• Når de når en vis højde knækker pladerne. 

• Tyngdekræften er med til at hive nogle plader ned, mens andre flyder op. 
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4.4 VULKANER 

4.4.1 Magma 

• Varm, tyktflydende stenmasse, 

• Består af smeltede bjergarter og påløste gasser, 

o Gasserne består primært af vanddampe og kuldioxid. 

• Over jorden kaldes det lava – under jorden er det magma. 

4.4.2 Skjoldvulkan 

• Konstrueres ved konstruktive pladegrænser, 

• Meget bred, ikke høj, 

• Lavaen er meget tyndt, så det kan nå langt væk/flyde langt ud, 

o Lavaen indeholder ikke meget vand og kvarts. 

• Er i stedet en basaltisk lava – højt indhold af basalt, 

o Fx sorte sten – set i undervisning. 

4.4.3 Keglevulkan 

• Den klassiske vulkan.  

• Konstrueres ved destruktive pladegrænser, 

• Meget højere, 

• Lavaen er tykt og når ikke at flyde langt væk, 

o Indeholder meget kvarts. 

4.4.4 Eksplosionsvulkan 

• Kaldes også Maar. 

• Keglevulkan – indtil den springer.  

• Konstrueres ved destruktive pladegrænser.  

• Forseglingen af vulkanens top er næsten ikke til at bryde,  

o Der opstår et stort tryk af gasser, som ikke kan slippe ud. 

• Når udbruddet endelig sker, vil der opstå en enorm eksplosion.  

• Vulkanens tag vil falde sammen/forsvinde og der vil efterlades et stort krater.  

4.4.5 Hot spot 

• Findes typisk midt på en plade, 

• Der er særligt varmt under pladen, 

• Fx ophobning af radioaktive stoffer, 

• Fx pladen er tyndere end andre steder. 

4.5 BJERGE  
En bjergkæde starter ved en destruktiv pladerand hvor pladernes bevægelse resulterer i at lagene 

forskubbes, foldes og hæves.  

Det vil derfor være normalt at finde fossile havdyr i flere kilometers højde over havet, ved siden af 

vulkanske bjergarter.  
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4.5.1 Foldebjerge/unge bjerge 

Dette er første skridt til et nyt bjerg. Destruktive plader folder, forskubber og hæver, hvilket resulterer i et 

nyt bjerg. Når foldningsperioden er slut vil bjerget være hævet tilstrækkeligt over havets overflade og 

bæres af et tryk nedefra – hvis ikke ville bjerget synke igen. Dette kaldes også isostatisk ligevægt. 

Typisk er det magmatiske eller metamorfiske bjergarter. Er der fossiler af fx fisk er det sedimentære 

bjergarter. Der vil typisk være vulkaner ved en sådan bjergkæde.  

4.5.2 Brudbjerge/modne bjerge 

Forvitring4 og erosion vil resultere i at bjerget synker lidt ved hjælp af nedbrydningsprodukterne fx vand, 

gletsjere, vind og tyngdekraft.  

Mere afrundede og glattere overflade – pga. erosion og forvitring.  

Når bjergene er nedslidt ”nok”, vil der være en stor forskel i trykket – dét sammen med evt. jordskælv kan 

resultere i at skorpen på bjerget vil briste, hvorved der vil dannes forkastninger, trykket udlignes og der 

dannes nye bjerge – brudbjerge. 

4.5.3 Grundfjeldsskjold/gamle bjerge 

Forvitring og erosion forsætter i de nyhævede brudbjerge, som nedslides med tiden. De kan evt. hæve lidt 

for at få trykket til at udligne sig.  

4.5.4 Grundfjeldsbjerge/nedslidte bjerge 

Overfladen nu lå flere tusinde meter dybt hos det unge bjerg/foldebjerget – granit. Granit udgør 

størstedelen af kernen i de fleste kontinenter i dag. 

4.6 BJERGARTER 

4.6.1 Magmabjergarter 

• Dannes når magma 

størkner/krystalliserer. 

• Opdeles efter kornstørrelse og kemisk 

sammensætning.  

• Størkner i dybet, da temperaturen 

falder langsomt. 

• Kaldes også dybbjergsarter da de 

størknes i dybet. 

• Hurtig magmastrøm vil resultere i 

finkornede bjergarter.  

• Sker afkølingen meget hurtigt, fx på 

havbunden, kan der dannes vulkansk 

glas.  

• Kommer magmaen eksplosivt til 

overfladen og afkøles i luften, vil der 

dannes pimpsten og/eller vulkanske 

bomber.   

                                                             
4 Kemisk nedbrudt. 
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• Vulkansk glas, pimpsten, vulkanske bomber, lava er magmabjergarter. 

• Rammer de overfladen kaldes det dagbjergarter.  

• Dybbjergarter rammer ikke overfladen.  

4.6.2 Sedimentære bjergarter 

• Dannes ved aflejringer af sedimenter i havet, floder, søer eller landjord. 

• Kornene hærdes sammen til faste bjergarter. 

• Kalksten, sandsten og lerskifer er sedimentbjergarter.  

4.6.3 Metamorfebjergarter 

• Magmatiske eller sedimentære bjergarter som har ændret sig. 

• Udgangspunktet er en art som allerede eksisterer, som ændrer sig til noget nyt.   

• Stigende eller faldende tryk og/eller temperaturer. 

• Til delt kemiske forandringer da der dannes nye mineraler – men på bekostning af de oprindelige.  

• Ler til lerskifer, lerskifer til glimmerskifer, glimmerskifer til gnejs.  

Kalksten til marmor.  

4.7 ENERGI 
• Energi bruges til transport, industri, el, opvarmning, lys og elektriske apparater (privat 

strømforbrug). 

• Bioenergi,  

o Halm, træ, raps, sukkerrør, biogas,  

▪ Rasp og sukkerrør er kun bio neutrale, hvis der plantes lige så meget som der 

brændes. Det er dårligt da det udpiner jorden.  

o For at producere biobrændsel skal man plante det på jord, som man ville have brugt til at 

dyrke fødevarer på – derved mangler der plads. 

o Bruger man gødning kan det gå i grundvandet (nitrat og fosfat) – ødelægger søer og 

vandløb.  

o Problemet med kunstgødning er at det koster meget energi at lave. 

• Vedvarende energi/brændsel, 

o Sol, solfanger, solceller, 

o Vind, vindmøller,  

o Vand, tidevand, omvendt vindmølle,  

o Geotermisk energi, jordvarme,  

4.7.1 Naturlige energistrømme 

• Kan bruges direkte fra naturen, 

o Vind, 

o Bølger, 

o Tidevand, 

o Solen, 

o Planter som vokser, dør og rådner, 

o Varme fra jordens indre, 

o Vandet i floderne. 
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4.7.2 Kunstige energistrømme 

• Skal findes og bearbejdes, 

• Kan ikke eksistere uden menneskets indblanding, 

• Omdannelse af kul, olie, gas og uran – til energi, 

• Disse energistrømme belaster ofte det omkringliggende miljø. 

4.7.3 Dannelse af olie og naturgas 

• Kildebjergarten.  

o Materialet er aflejringer af organisk slam– ofte i form af mikroskopisk planteplankton.  

o I dette organiske materiale findes især kulstof (C), brint (H) og ilt (O). 

▪ I mindre mængder findes kvælstof (N) og svovl (S).  

o Bedste forhold er tæt ved en kyst – mest organisk materiale, tilføjet sedimenter og mineraler 

fra havet – dvs. flest næringsstoffer ved kysten (udgangspunkt i vandet).  

o Varmere ved kysten, så planterne vokser konstant og bliver til det organiske materiale man 

tog udgangspunkt i.  

o Når det organiske stof udsættes for højt tryk og temperatur omdannes de kemiske 

forbindelser.  

o Meget kompliceret og langsomme processer.  

o Vigtigt at ilt- og brintforbindelserne frigøres fra slammet og bevæger sig op gennem 

aflejringerne. 

▪ Hvis ikke ilt frigøres, vil slammet i stedet rådne.  

• Reservoir bjergart:  

o En mindre del af kulatomerne samt ilten og brinten transporteres op igennem de forskellige 

lag (fx sandsten).  

o Man er stadig tæt på kysten, men ude i vandet. 

o Nogle af de gasser der stiger op er ”damp” mens andre er væske (olie og vand) 

o Støder det opstigende på uigennemtrængelige lag (fx skiffer. Fungerer som låg), vil 

koncentrationen af gas, olie og vand stige – først her vil det kunne betale sig at bore efter 

råstofferne. 

o Man er dybere nede/vandstigning.  

▪ Man er længere fra kysten.  

▪ Stadig midt i vandet. 

• Olie kan også dannes i fx Nordsøen hvor der ikke er egentligt grundlag for det.  

• Det skyldes at pladerne tidligere har været tættere på hinanden og nærmere syd.  

• Dette har resulteret i at algerne har haft bedre levevilkår til at leve – efterfølgende er der sket 

forkastninger i pladerne som har skabt oliefælder. 

4.7.4 Oliereserver- og ressourcer  

• Oliereserve, 

o Den mængde olie vi ved hvor er og som kan betale sig at hende op med den nuværende 

teknologi. 

• Olieressource,  

o Hvor meget olie man mener der findes, 

o Et skøn, 

o Inkl. de ukendte, de kendte, de kendte hvor det kan betale sig at hente det og de ukendte 

hvor man ikke kan hente det op pga. manglende teknologi.  
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4.8 HAVSTIGNINGER 

4.8.1 Drivhuseffekt 

• CO2 tillader solstråler at trænge ind til jorden. 

o Dog hæmmer den også langbølgede stråler i at slippe væk fra jorden (også methan og 

vanddamp kan hæmme de langbølgede stråler) 

• CO2 virker derfor som et drivhus omkring jorden.  

• Uden den naturlige drivhuseffekt 

ville jordens gennemsnitstemperatur 

være -18° C i stedet for +15° C. 

• De stigende udledninger af CO2 (som 

kommer fra fossile brændstoffer) 

øger drivhuseffekten. 

o De fossile brændstoffer (kul, 

olie, gas) kommer fra 

resterne af mikroskopiske 

alger og dyr. 

• Methan kommer fra bøvsende dyr 

eller rådne ris5. 

• Før i tiden var det planter og alger 

som fjernede de store mængder CO2 

fra atmosfæren via fotosyntese. 

o I dag frigøres CO2’en når vi bruger brændstofferne, men det sker i hastigt tempo. 

• Det betyder at mængden af drivhusgasser øges og balancen mellem solindstråling og 

varmeudstråling forrykkes. 

o Derved stiger gennemsnitstemperaturerne. 

o Mest ved polerne, 

o Mindst ved ækvator. 

• Havet optager store mængder CO2.  

o Disse bliver brugt til de kalkdannende organismers skaller. 

• Når havtemperaturen stiger, falder opløseligheden af CO2 – dvs. at havet kan indeholde mindre 

CO2. 

• CO2 medfører en forsuring i vand – pH falder. 

o Det resulterer i mindre skaldannelse. 

• Både opvarmning og forsuring er store trusler mod tropiske koralrev. 

• Derudover medfører temperaturændringer voldsomme storme og ændrede nedbørsmønstre.  

4.8.2 Grønlandspumpen 

• Det kolde vand søger mod bunden – det varme 

lægger sig i toppen. 

• Det kolde vand er meget salt og synker derfor til 

bunds, da de er tungere end ferskvand. 

o Dette resulterer i koldbundsstrøm. 

                                                             
5 Fødevare-emne 
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• Isbjergene er lavet af ferskvand.  

• Når isbjergene smelter bliver det salte vand fortyndet.  

o Dette synker det ikke så hurtigt og dybt og resulterer i at strømmen ned ikke er så kraftig.  

• Det resulterer i at når det kolde vand kommer ned og bliver varmt, så bliver trækket (som hiver det 

varme vand op igen) svagere.  

• Derfor vil den blive i bunden og derfor vil det kolde vand blive koldere, da der ikke er noget varmt 

til at smelte vandet, isen og sneen.  

• Dette kan resultere i en ny istid, men er blot en teori.  

4.8.3 Havstigninger 

• Det er indlandsisen som bidrager til havstigninger 

• De isbjerge som allerede er i vandet, vil ikke påvirke havets dybde/højde 

• Noget vand vil også fordampe og vil ikke være med beregningen. 

• Resultaterne af vandstigningerne vil være, 

o Mindre plads at bo på, dyrke på, 

o Mindre grundvand, 

o Tættere befolkningstæthed, 

o Økonomiske problemer, 

o Politisk ustabilhed, 

o Kulturelle problemer, 

o Boligproblemer, 

5 KLIMA OG KLIMAFORANDRINGER 

• Solen er drivkraften bag alle klimaforhold. 

o Udsender kortbølget stråling som opvarmer vand, land, bygninger, planter osv. 

5.1 VINDE 
• Intertropisk konvergenszone, 

o Der hvor passatvindene mødes. 

• Passatvind, 

o Blæser fra vendekredse mod ækvator. 

o Blæser konstant fra østlig retning.  

• Vestenvind, 

o Nord for passatvind på nordside, syd på sydsiden. 

o Retningen er præget af vandrende lavtryk.  

5.1.1 Luft og lufttryk 

• Luft afkøles 1 grad pr 100 meter. 

• Når man måler lufttrykket, måler man hvor mange luftmolekyler der er i et vist område.  

o Vægten af den luftsøjle som er over målepunktet. 

o Lufttryk måles i bar/millibar. 

• Luft består af 78% kvælstof, 21% ilt og 1% andre gasser (fx CO2, SO2, CH4) 
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5.1.2 Højtryk og lavtryk 

• Vinden blæser rundt om lavtryk mod uret ved den nordlige halvkugle og med uret hvis det er 

højtryk. 

o Modsat på den anden side af halvkuglen.  

• Ved ækvator er der permanent lavtryk. 

• Ved Polerne er der permanent højtryk. 

o Dette skyldes at solens stråler afgiver det termiske tryk – ved polerne bliver det ikke varmt 

nok, ved ækvator bliver det meget varmt.  

• Mellem polar og ækvator er der dynamiske tryk – dvs. de vandrer, også kaldet vandrende lavtryk.  

5.1.3 Jetstrøm 

• Når de kolde og varme strømme mødes –  

o Det varme stiger højere op end det kolde – eller den kolde tunge luft skubber sig under den 

varme.  

o Er temperaturforskellen meget stor, vil der ske en hvirveldannelse (strøm), 

▪ Dette kaldes den polare jetstrøm.  

• Vokser trykforskellene i højden kan det resultere i orkaner.  

• Om vinteren kan de jetstrømme, hvor forskellene er størst, komme op på 200kmt. 

• Følger man den polare jetstrøm i fly fra Amerika til Europa, kan man spare både tid og brændstof.  

• Den subtropiske jetstrøm ligger ved de 30grader – dvs. i subtroperne.  

o I ørkenen. 

o Der er lavtryk pga. varme. 

o Luften stiger da varm luft er lettere end kold luft. 

o Bliver hevet hen mod højtrykket i subtroperne – bliver nedkølet undervejs og falder til 

jorden.  
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5.2 TERMISKE TRYK 
• Termiske tryk betyder at de er lavet af solen – enten højtryk eller lavtryk. 

• Det blæser altid mod højtryk fra lavtryk – hvis de er i samme niveau. 

• Når luft opvarmes, udvides det, bliver lettere og stiger til vejrs.  

• Varm luft er lettere end kold luft. 

• Kold luft søger mod jorden, varm luft søger op. 

• Ved ækvator er det termiske tryk permanent lavtryk. 

5.2.1 Corioliskraften 

• Jordens rotationskraft. 

• Omkring ækvator drejer jorden med 1670kmt, ved nordpolen drejer den med 0kmt.  

• Ved ækvator er corioliskraften 0.  

o 23garder nord og syd for ækvator kaldes det også orkan-bælte ved de tropiske bælter. 

o Orkaner kan ikke dannes ved ækvator da det ikke blæser nok selvom vandet er varmt nok 

til det.  

• Vindene vil ikke kunne ramme korrekt op eller ned, da forskellige vinde blæser i forskellig styrker.  

o Disse vinde blæser mod øst.  

 

5.2.2 Dugpunkt 

• En luftmasse afgiver sin fugtighed når den er mættet ved 100% vanddamp, når den begynder at 

afgive sin fugt og når den forsat afkøles. 

o Dette kaldes dugpunkttemperatur. 

• Afkøles luften tilstrækkeligt, vil den nå sit mætningspunkt når temperaturen er faldet til 

dugpunkttemperaturen.  

• Afkøles den yderligere, vil vanddampen blive til dråber eller iskrystaller.  

• Den absolutte luftfugtighed er den mængde vanddamp (antal g) der er i 1m3 af en given luft. 
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• Den relative luftfugtighed angiver hvor meget vanddamp der er i luften i forhold til hvad der 

maksimalt kan være ved den givne temperatur. 

5.2.3 Skyer, tåge og dis 

• Skyer består af små vanddråber eller iskrystaller, 

o Dannes når luften afkøles til under dugpunktet. 

• Tåge og dis dannes tæt ved jordoverfladen. 

o Er sigtbarheden under 1000 m, kaldes det tåge, 

o Over, kaldes det dis. 

• Advektionståge dannes når varm og fugtig luft strømmer henover kold land- eller havoverflade. 

• Udstrålingståge dannes når der ikke er skyer.  

o Dette dannes når udstrålingen er stor og temperaturen derved falder til under 

dugpunktstemperaturen.  

▪ Dannes især over søer og moser. 

o Når luften bliver koldere end vandet dannes der jordnære skyer, 

▪ Dette kaldes også mosekonebryg. 

5.3 NEDBØRSTYPER 

5.3.1 Orografisk nedbør 

Også kaldet stigningsregn eller Föhnprincippet 

• Findes i forbindelse med større bjerge. 

o Fugtig luft som passerer en bjergkæde og afgiver nedbør. 

o Når det synker ned på bjergets modsatte side vil luften være tør og varm.  

• En vind presser en luftmasse op over et bjerg, 

• Luften vil afkøles en grad pr.  100 meter til den har nået mætningspunktet, 

• Først vil der dannes skydråber og er bjerget højt nok vil der komme regndråber, 

• Disse vil falde som regn eller sne.  

5.3.2 Frontnedbør – og vandrende lavtryk 

• Findes i forbindelse med polarfronten. 

o På grænsen mellem de kolde, polare luftmasser og de lune, subtropiske luftmasser. 

• Frontnedbør, 

o Vejrmekanismen vi finder på vores breddegrader og den som bringer mest nedbør.  

o Denne form for nedbør dannes langs grænsen mellem en kold og en varm luftmasse.  

o Den varme luftmasse, i forhold til den kolde luftmasse, vil altid indeholde mere vanddamp, 

og i kontaktzonen vil den varme luft blive nedkølet, hvorved den kondenserer til bittesmå 

vanddråber. 

o Disse vanddråber bliver større og større, indtil de ikke længere er i stand til at holde sig 

oppe i luften og falder ned.  

o Varmfrontens regn varer som regel længere end koldfronten, fordi at den front ikke står 

lige så lodret som koldfronten, og dermed dækker varmfronten over et større areal. 

• Vandrende lavtryk, 
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o Et vandrende lavtryk dannes ved polarfronterne, både på den nordlige og den 

sydlige hemisfære.  

o Det er her kold luft mødes fra samme retning som polerne og varm luft fra samme 

retning som ækvator.  

o Hvis man tager udgangspunkt i den nordlige halvkugle afbøjes den kolde luft fra 

nord til højre og den varme luft ligeså. 

5.3.3 Konvektionsnedbør 

Også kaldet varmetordenregn 

• Findes i forbindelse med ITK-zonen og i troperne. 

• Opstår når solen har opvarmet jorden, de jordnære jordlag vil udvide sig og stige til vejrs.  

• Denne opstigning betyder at der i højden strømmer luft væk, mens der ved jordoverfladen 

strømmer ny luft til området. 

• Er udviklingen kraftig nok, så vil der tilføres og opstige så meget luft at der ville kunne dannes flere 

kilometer høje tordenskyer.  

• I disse tordenskyer vil der kunne frigives store mængder nedbør og forsage regn med stor 

intensitet. 

5.3.4 ITK-zonen 

• InterTropisk Konvergens zone. 

• Det lavtryksbælte ved ækvator, hvor passatvindene mødes, kaldes ITK-zonen. 

• Corioliskraften er for svag (0) til at der kan dannes orkaner. 

• Der er konstant termisk lavtryk, pga. varmen fra solen. 

• Vennekredsen ligger ved 23,5 grader nord og syd – solen rammer ikke længere vinkelret. 

• Nordøst-Passat og sydøst-Passat blæser ind (højtryk) mod lavtrykket. 

• Når de mødes blæser de op I atmosfæren. 

o Er der luftfugtighed når de stiger op, vil det regne meget, 

o Dette sker fordi de kan have meget vand med, da luften er varmet og kan holde på mere 

vand.  

• Ligger nord for ækvator om sommeren, syd om vinteren. 

• ITK-zonen kan bue henover jorden da, der er stor forskel på trykkene. Højtrykket vil blive trukket 

mod det lavtryk som er stærkest. 

5.4 VEJRFÆNOMENER 

5.4.1 Monsun  

• Mest udpræget på store kontinenter på den nordlige halvkugle. 

• Om sommeren vil landet blive mere opvarmet end havet omkring. 

• Dermed bliver luften over kontinent, varmere end luften over havet. 

• Om sommeren opstår der et termisk lavtryk ved overfladen, og et termisk højtryk ca 10 km højde. 

• Det termiske lavtryk suger varm og fugtig luft til sig fra havet. 

• Den vind der opstår her kaldes sommermonsun. 
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• Når den varme luft suges mod lavtrykket, og møder høje bjerge, sker der en kraftig opstigning og 

afkøling.  

• Dette resulterer i stigningsregn. 

• Monsunvind er den primære årsag til sommerregn.  

• Om vinteren vil luften over landet afkøles og der vil dannes et højtryk ved overfladen og et termisk 

lavtryk ca 10 km højde. 

• Dette kaldes vintermonsun. Der vil nu blæse en kold og tør vind fra højtrykket ud mod havet.  

5.4.2 Orkaner 

• Orkan er en betegnelse for, når en vind blæser med mere end 32,7 m/s. 

• Tropiske orkaner (tropiske cykloner) kan kun opstå over havet. 

o Der skal tilføres varm og fugtig luft, 

o Havtemperaturen skal være mindst 27grader, 

o Kan ikke dannes for tæt ved ækvator, da der ikke er nok corioliskraft.  

▪ Dannes I stedet 10grader nord og syd for ækvator. 

• Orkan længer fra ækvator kaldes ikke tropisk.  

o Disse opstår ikke på samme måde, men fordi forskellen mellem varm og kold luft udvikler 

kraftige lavtryk.  

o Man vil ofte se dissse orkaner om efteråret/tidligt vinter, 

o Dette er fordi forskellen mellem den varme subtropiske luft og den kolde polare luft er 

størst.  
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5.5 KLIMA- OG PLANTEBÆLTER 

 

• For at beskrive et steds klimatiske forhold, anvender man hydrotermfigurer. 

• I Danmark bruger man normalt Vahls klimainddeling. 

o Vahl inddelte jorden i 4 klimazoner, 

▪ Tropisk, 

▪ Subtropisk, 

▪ Tempereret, 

▪ Polar. 

o Zonerne byggede blandt andet på, at gennemsnitstemperaturen i varmeste og koldeste 

måned, spiller en altafgørende rolle for vækstperiodens længde.  

o Nedbøren i den enkelte zone kan variere meget, men da det har afgørende betydning for 

plantevæksten, så inddelte Vahl de enkelte klimazoner i plantebælter efter hvor meget 

nedbør der faldt.  

o Plantebælter kan også defineres som, hvordan jorden så ud, hvis ikke vi mennesker boede 

der. 
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5.6 DRIVHUSEFFEKT 
• For at jordens energi er i balance, skal den energi, som kommer fra solen mod kloden, også væk 

igen. Hvis ikke, resulterer det i at jorden enten bliver varmere eller koldere – alt efter omgivelserne.  

• Størstedelen af varmetilførselen kommer fra solen, som udsender kortbølget strålingsenergi.  

• Sollys afgiver de kortbølgede stråler, 

o 500 nanometer (5-7) er den mest almindelige.  

o Denne er det synlige lys, som har en kort bølgelængde.  

o Solen udgiver stråler kun om dagen.  

• Når solens lys varmer jorden afgiver denne en varmestråle, fra jorden tilbage til rummet, 

o 20 mikrometer (2-5) 

o Dette er den langbølgede udstråling (infrarød).  

o Jorden udgiver stråling hele døgnet. 

• Det er bølgelængderne som afgør om og hvordan bølgerne kan trænge igennem atmosfærens 

gasser eller om den absorberes af dem.  

• Forskellen på bølgelængderne fra solen til jorden og jorden til solen, betyder at solen trænger 

lettere igennem gasserne og ned til jordoverfladen, end jordens udstråling trænger igennem 

atmosfæren og ud i verdensrummet.  

o Dette ovenstående er drivhuseffekten.  

o Jorden og dens atmosfære kan sammenlignes med drivhuset og dets glasvægge.  
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o Drivhuseffekten er når drivhusgasser reflekterer jordens langbølgede udstråling. 

o Ozonlaget (O3) reflekterer solens ultraviolette stråler – dvs. ozonlaget beskytter mod farlige 

stråler.  

o Varmen fra jorden (langbølgede) kan ikke komme ud pga. glasset og derfor bliver det 

varmere i drivhuset end udenfor.  

o Hvis drivhusgasser i atmosfæren øges, svarer det til at glasset i drivhuset bliver tykkere.  

o Derved vil det blive endnu sværere for de langstrålede bølger at komme ud. 

o Til gengæld kan de kortbølgede fra solen stadig komme ind, og derved bliver jorden 

opvarmet og balancen er i ubalance.  

• Ikke al indstråling fra solen, når at ramme jorden.  

o En stor del bliver absorberet af vanddamp og CO2. 

o En del bliver reflekteret af skyerne, hvorpå energien sendes direkte tilbage ud i rummet.  

▪ Denne del bidrager ikke til jordens opvarmning. 

o En lille del spredes, reflekteres eller absorberes i atmosfæren. 

o En lille del reflekteres tilbage til verdensrummet (albedoen). 

• Jordens varmeafgivelse, 

o Hvis ikke drivhuseffekten eksisterede, så ville jorden være meget koldere – i gennemsnit 

33grader koldere. 

o Der er forskellige gasser i atmosfærens nederste lag. De vigtigste er vanddamp, CO2, CFC, 

methan og lattergas.  

• Jo højere koncentrationen af gassen, des større stråling vil blive absorberet. 

o Jo højere koncentration af drivhusgasser, jo mindre varme vil slippe ud i rummet.  

o Det bidrager også til et varmere klima.  

• Udover stråling, så udgiver jorden også energi i form af varmeledning direkte mellem jord og 

atmosfære, samt via fordampning.  

  



Geografi C 

VUC Roskilde, Rgeced3 2017-2017 

Louise Frimann Jensen, 40712 

30 
 

5.6.1 Drivhusgasser 

Drivhusgas Menneskeskabte kilder Opvarmning 
af kloden i %* 

Opvarmningsevne 
CO2=1 

Kuldioxid, CO2 Afbrænding af fossile brændsler (kul, olie, 
gas). 
Fældning og afbrænding af skove. 

50% 1 

CFC- og HCFC-gasser Anvendes i køleanlæg, til aircondition, 
skumplast, opløsningsmidler, sterilisation 
m.m. 

20% 12-15.000 

Methan, CH4 Gæringsgasser fra rismarker, lossepladser. 
Udslip fra gas- og olieudvinding. 

15% 21 

Lattergas, N2O Kvælstofbaseret kunstgødning. 
Afbrænding af fossilt brændsel og biomasse.  

5% 200 

*Usikkerhed med procenterne. Vanddamp og ozon i de nedre luftlag spiller også en rolle. 

• Der findes naturlige og menneskeskabte drivhusgasser. 

• Den vigtigste drivhusgas er vanddamp.  

• Afbrænding af fossile brændstoffer kan bidrage til drivhuseffekten da det udleder CO2, som ikke 

kan slippe ud af atmosfæren.  

• For at noget er bio neutralt, så skal der plantes lige så meget som der afbrændes.   

5.6.2 Biobrændsel  

• Brændsel bruges til transport, industri, el, opvarmning, lys og elektriske apparater (privat 

strømforbrug). 

• Biobrændsel,  

o Halm, træ, raps, sukkerrør, biogas,  

▪ Rasp og sukkerrør er kun bio neutrale, hvis der plantes lige så meget som der 

brændes. Det er dårligt da det udpiner jorden.  

o For at producere biobrændsel skal man plante det på jord, som man ville have brugt til at 

dyrke fødevarer på – derved mangler der plads. 

o Bruger man gødning kan det gå i grundvandet (nitrat og fosfat) – ødelægger søer og 

vandløb.  

o Problemet med kunstgødning er at det koster meget energi at lave. 

• Vedvarende energi/brændsel, 

o Sol, solfanger, solceller, 

o Vind, vindmøller,  

o Vand, tidevand, omvendt vindmølle,  

o Geotermisk energi, jordvarme,  

5.6.3 Danmark i fremtiden 

• CO2 kan oplagres af planter, havet og plankton i havet.  

• Havniveauet stiger – pga. vandet udvider sig ved varme, indlandsisen smelter, permafrost smelter 

(Sibirien).  

• Bliver et par grader varmere og mere nedbør,  

o Mest om sommeren 

• Længere vækstsæson,  
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• Sommer, vejret er meget ulige fordelt,  

o Mest ekstrem regn, 

o Mere tørke, (vi kan vande med grundvand/kunstgødning),  

o Mindre tilsaltning,  

• Efterår,  

o Mest regn i høstsæson, 

• Vinter, 

o Mindre frost, 

o Mere regn, 


