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Til læreren 
 
Om anvendelse og kopiering  

Denne bog er blevet til på opfordring fra unge og gamle kolleger, der har savnet en ny udgave af 
"Vejr og klima" (systime 1991).  
Ligeledes har mange efterspurgt en nem og fleksibel kopieringsordning, da Copy-Dan-
begrænsningerne ofte har været en barriere. 
 
Derfor er denne bog lavet som en fil, der distribueres gratis til mine kolleger.  
Du må gerne nøjes med at blive inspireret.  
 
Vil du bruge den i en eller anden udstrækning i din undervisning, kan du nu klippe og klistre alt det 

du vil - elektronisk eller på papir - herunder omredigere, opdatere links, figurer, opgaver osv., så 
din dagsaktuelle undervisning gøres så smidig som mulig. 
 
Din skole kan således én gang for alle købe copyright til ubegrænset brug af bogen 

til skolens elever for 2500 kr.  

Send blot en e-mail med dit navn og skole samt skolens EAN-nummer til: 
flemming.sigh@gmail.com  
Så ordner jeg betalingen med skolen. 
 
Du kan naturligvis også vælge at kopiere efter Copy-Dan reglerne, men så kun inden for de i aftalen 
nævnte begrænsede rammer.  
 
Hvorfor ser denne bog ud som den gør?  

Det der har gjort den gamle trykte bog så populær, at de slidte eksemplarer stadig anvendes og 
kopieres i stor stil, er ifølge brugerne: 
- en letforståelig kort og klar tekst.  
- simple figurer.  
- opgaver der øger forståelsen af emnet.  
Derfor er disse fortrin bibeholdt, også når den videnskabelige sandhed har måttet skæres til.  
 
Der findes imidlertid ude i den store verden langt flottere illustrationer bl.a. i form af dagsaktuelle 
kort, film og animationer. I bogen inddrages eksempler på disse i form af links.  
 
På www.emu.dk er der særdeles god og aktuel hjælp til at opdatere og udbygge de visuelle 
hjælpemidler, samt til at finde kilder til en dybere forståelse af de naturskabte processers 
indvirkning på vores samfunds- og levevilkår.  
Og så er det jo altid godt at holde øje med vores nærmeste venner og konkurrenter på: 
www.naturfag.no . Nordmændene har i årevis været på forkant med naturfagsundervisningen.  
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Til eleven  
 
Hvorfor vide noget om vejr og klima? 

Der er skrevet mange bøger og artikler om 
vejret og klimaet. Emnet er omfattende og 
spændende, men opfattes af mange som 
svært. Det behøver det ikke at være!  
 
Du kan med støtte fra afsnittene i denne bog 
komme ganske langt i din forståelse af mange 
miljøspørgsmål på basis af dine egne 
erfaringer fra din dagligdag omkring luftens 
og vandets egenskaber.  
 
Bogens teori-afsnit giver dig en vejrmæssig 
basisviden, der kan kvalificere dine skriftlige 
og mundtlige indlæg omkring emner som:  
 
- de globale muligheder og forskelle i 
udnyttelsen af sol- og vindenergi. 
 
- den globale fødevareproduktion og årsager 
til den manglende forsyningssikkerhed af 
naturmæssige årsager.  
 
- debatten om vejr- og klimaændringerne.  
 
- dannelsen af ekstremt vejr og dets 
indflydelse på vores bygge- og anlægsplaner.  
  
Måske har du i din hverdag undret dig over:  
- at nogle vinduer dugger på indersiden, andre 
på ydersiden.  
 
- at radiatorerne ikke er placeret henne over 
døren, hvor der er bedre plads end under 
vindueskarmen.  
 
- at nogle hoteller på din skiferie er billigere 
end andre trods samme standard.  

- at der måske er mug på væggen bag din reol 
eller din seng.  
 
- at man hellere skal lufte ud flere gange 
dagligt kortvarigt, frem for én gang 
langvarigt. 
 
Eller måske kunne du bare godt tænke dig at 
gætte lidt med, når du ser TV-meteorologens 
vejrudsigt for din strandtur i den kommende 
weekend.  
  
Bogens opgaver er tænkt som en 
appetitvækker til, hvad din teoretiske og 
praktiske viden kan bruges til, samt som 
hjælp til en øget forståelse.  
 
 
Hvis du vil vide mere:  

så kan et par gode steder at starte være: 
  
Jesper Theilgaard: "Det danske vejr" 
(Gyldendal, 2010). 
 
Danmarks Meteorologiske Instituts 
hjemmeside, der rummer tekst og data, 
skrevet både til almindelige borgere og til 
eksperter ( www.dmi.dk ).  
 
Meteorologisk Institutt og NRK har en god 
hjemmeside, der også dækker det danske 
område. ( www.yr.no ) 
 
EMU'ens fag- og temasider, især i Geografi  
( http://www.emu.dk/gym/fag/ge  ). 
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1. Hvorfor spiller vejr og klima så stor en rolle i 

vores industrialiserede samfund? 
 
De fleste af os sidder lunt og godt inden døre. 
Vi kan regulere varmen, fugtigheden og 
luftstrømmen i lokalet via bygningens 
klimaanlæg eller separate apparater i det 
enkelte rum.  
 
Vi har vandingsanlæg hvis markerne mangler 
vand, dræn til afvanding af markerne hvis de 
har fået for megen nedbør, samt anlæg til 
tørring af kornet hvis det er kommet vådt i 
hus.  
 
Vi har store og små maskiner til snerydning. 
Vores fly af-ises før de går i luften. Og vil vi 
have sol og varme eller sne i vores ferie, ja så 
flyver vi hen hvor dette vejr er, uanset hvor i 
verden dette måtte være.  
 
Så hvad rager vejret så egentlig os?  
 
Det er måske ikke så væsentligt for os 
danskere i dagligdagen, og dog?  
Vi synes ofte at det er noget nær en 
katastrofe… 
- hvis vi ikke kommer rettidigt på arbejde en 
vintermorgen på grund af glat føre,  
- hvis det ikke lige er surfer-vejr i weekenden, 
hvor vi har lånt familiens bil.  
- hvis der står kloakvand i kælderen efter et 
kraftigt regnvejr, eller  
- hvis vores feriefly er forsinket pga. tåge,  
Du kan selv liste flere eksempler op.  
 
Jo, vi følger vejret intenst, og så er det jo et 
kært samtale-emne, der kan bruges i enhver 
forsamling. 

Globalt set er problematikken omkring vejr 
og klima langt mere alvorlig, og dermed i høj 
grad noget der rager os alle i en globaliseret 
verden.  
  
Jordens befolkning stiger fortsat kraftigt i de 
kommende årtier. I år 2000 var vi 6 milliarder 
mennesker, og i år 2050 forventes vi at være  
9 milliarder, dvs. 3 milliarder flere mennesker 
på Jorden bare inden for din levetid.  
 
"Det er også fordi de yngler som rotter i 
resten af verden", siger den uvidende.  
Men du kan hurtigt på nettet finde ud af, at 
det ikke passer ret mange steder på kloden, og 
at det globale gennemsnit af børn per familie i 
de senere år er raslet ned og nu hurtigt 
nærmer sig det magiske tal på 2,1 børn i hver 
familie.  
 
Hvad er så årsagen til, at det globale 
befolkningstal stiger?  
Jo, i de sidste 40-50 år er dødeligheden, især 
børnedødeligheden faldet drastisk i lav- og 
mellemindkomstlandene. Herved er den 
globale befolknings middellevetid steget, så 
stor set alle i dag bliver mindst 60-70 år 
gamle.  
 
Derfor er der i store dele af Jordens lande 
uden for Europa i disse årtier en skæv 
alderssammensætning præget af en pokkers 
masse unge mennesker.  
 
Da alle disse unge mennesker også gerne vil 
stifte familie og have et par børn, ja så stiger 
Jordens befolkningstal fortsat frem til 
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omkring år 2050, selv om vækstraten er 
faldende.  
 
Kurven for det globale befolkningstal kan ses 
her:  
http://www.census.gov/population/internation
al/data/idb/worldpopgraph.php 
 
Og kurven for den globale vækstrate kan ses 
her:  
http://www.census.gov/population/internation
al/data/idb/worldgrgraph.php  
 
Din generation skal således skaffe både  
- energi,  
- rent drikkevand,  
- fødevarer,  
- mindre forurening,  
- øget sundhedsniveau samt  
- en generel højere levestandard,  
ikke bare til den nuværende globale 
befolkning, men til et par milliarder flere i 
løbet af få årtier.  
 
Det lægger et enormt pres på Jordens 
ressourcer og vores håndtering af disse.  
 
Lykkes det ikke at etablere tålelige levevilkår 
for jordens befolkning, har vi dårlige 
erfaringer i form af krige, hvor selv 
afgrænsede konflikter i dag let berører hele 
verdenssamfundet.  
 
Samtidig spredes informationerne hurtigt i 
vore dage, også om din høje levestandard. Via 
Internettet og mobiltelefonen kommer 

informationerne ud til selv den fjerneste, den 
mindste og den fattigste landsby overalt i 
verden.   
 
Her vil din generations unge ikke sidde med 
hænderne overkors og uvirksomme vente i 
årtier på bedre tider. 
 
Derfor hænger politiske beslutninger, 
landenes økonomi og levestandard samt de 
naturskabte forhold tæt sammen.  
 
Hvad enten du bor i et industri- eller 
landbrugssamfund, i et rigt eller fattigt 
område, så har de naturskabte og 
menneskeskabte processer på jorden og i 
luften over os fået højeste aktualitet og 
stigende prioritet.  
 
Dette er baggrunden for, at vi i det følgende 
vil se nærmere på de basale fysiske forhold, 
der styrer Jordens vejr og klima, og som 
dermed er væsentlige faktorer for den globale 
fordeling af de basale ressourcer som vand, 
sol og vind, og dermed adgangen til at udnytte 
de vedvarende energi-ressourcer, der er 
knyttet til dem.  
  
Med denne viden i bagagen får du øgede 
muligheder for kvalitativt at indgå i 
diskussionerne om de mange 
problemstillinger, der hele tiden popper op 
omkring klimaet, den globale energiforsyning 
samt vores miljøpolitik. 
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2. Hvorfor regner det?  
 

Vandets kredsløb 
 
At skaffe tilstrækkeligt med rent vand til 
Jordens befolkning er én af de højest 
prioriterede målsætninger i den globale 
ressource-, sundheds- og miljøpolitik.  
 
Vi vil i dette afsnit beskæftige os med de 
fysiske processer omkring nedbøren, der er et 
vigtigt led i vandets kredsløb.  
Kredsløbet er vist herunder eller kan studeres 
nærmere via dette link til USGS med dansk 
tekst:  
http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycledanish
.html  
 
Et kik på det globale årsnedbørskort i dit atlas 
(bog eller elektronisk) eller her:  
http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycledanish
.html#precipitation  
viser, at nedbørsressourcerne varierer 
overordentlig meget rundt om på kloden.  
 
 

Mest regner det omkring Ækvator. 
I Danmark får vi ikke nær så meget regn, men 
da fordampningen hos os er væsentlig mindre, 
og da regnen er jævnt fordelt på året og oftest 
kommer i stille byger, ja så har planterne på 
overfladen og grundvandsmagasinerne nede i 
jorden ganske stor nytte af nedbøren. 
 
Vi bor samtidig i et område med ler- og 
sandlag i undergrunden, som er gode til at 
rense det nedsivende vand.  
Derfor har vi i Danmark i generationer været 
vant til rent drikkevand i hanen, oftest hentet 
direkte op fra grundvandet.  
 
Alligevel har vi i dag betydelige 
miljøproblemer omkring vores danske 
grundvand, men det er en ganske anden 
historie.  
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Af = Afløb via floderne 

Au = Afløb under jordoverfladen  
F = Fordampning 
Mf = Magasin med ferskvand (grundvand, søer, floder) 
Ms = Magasin med saltvand  
N = Nedbør 
V = Vandforbrug  
S = Spildevand 
 
 
Figur 1. Vandets kredsløb. 
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Luftens vanddamp  
 
Skyer og regnvejr opstår, når der i luften 
bliver overskud af vand i forhold til den 
mængde vand, luften kan optage og indeholde 
som usynlig vanddamp.  
 

Diagrammet herunder viser luftens 
mætningskurve, dvs. hvor meget vanddamp 
1 m3 luft maksimalt kan indeholde ved 
forskellige temperaturer.  
Læg mærke til den meget store forskel på 
kold og varm luft!  

 
 

 
Eller som tabel: 
Temp. 
(°C) 

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Gram/m3 1,5 2,3 3,4 4,8 6,8 9,4 12,8 17,3 23 30,4 39,6 51,1 65,4 83 

 
Figur 2: Luftens mætningskurve.  

Luftens maximale indhold af vanddamp (100%) 

ved en given temperatur. 
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Hvis vi fx opholder os i et køkken, hvor 
temperaturen er 20 °C, kan vi på diagrammet 
se, at luften maximalt kan indeholde 17 gram 
vanddamp pr. m3 luft, hvorved den er mættet 
med vanddamp.  
 
Lad os antage, at luften imidlertid kun 
indeholder 8,5 g/m3, dvs. halvdelen af den 
vandmængde, der kunne være i luften. Vi 
siger da, at luften er umættet med vanddamp, 
og at luftens fugtighedsgrad i dette tilfælde 
er 50 %.  
 
Fugtighedsgraden måles med et hygrometer, 
hvis skala er inddelt fra 0-100 %. 
 
Giver vi os nu til at koge vand i en gryde, ser 
vi, at det damper op fra gryden, men at 
dampen "forsvinder" i luften over gryden. 
Efterhånden mærker vi, at luften i lokalet 
bliver fugtigere og fugtigere, og hygrometret 
viser en stigende fugtighedsprocent. 
 
På et tidspunkt kan luften ikke optage mere 
vand som vanddamp, og vi ser hvordan 
vandet herefter sætter sig som dug på vinduer 
og vægge, og vandet løber ned ad disse. 
Luften er nu mættet med vanddamp, og 
hygrometret viser 100 %.  
Dette er "regnvejr" i et køkken.  
 
Sidder vi ude i haven en sommeraften, 
opdager vi, at på et tidspunkt falder duggen. 
Hvad er der sket?  

Lad os antage, at fugtighedsgraden om 
eftermiddagen var 70 % og temperaturen  
20 °C.  
Der var altså ikke 17 gram vand per m3 luft, 
men kun 70 % af de 17 gram = 11,9 g/m3. 
Går vi ind på diagrammet ud for 11,9 g/m3, 
ser vi, at det svarer til en temperatur på 14 °C, 
dvs. at luften kan tåle at blive afkølet ned til 
14 °C, inden den er mættet. Når temperaturen 
på et tidspunkt af aftenen passerer ned under 
mætningstemperaturen (dugpunktet) på de 
14 °C, falder duggen i græsset. 
 
Breder temperaturfaldet sig til en større del af 
luften over jordoverfladen, får vi dannet tåge. 
 
Overskydende vand, kondensvand, er et stort 
problem især i vores boliger, hvor det kan 
give fugtskader, råd og skimmelsvamp.  
Beboerne kan derpå få allergi og luftvejs-
sygdomme og i det hele taget et dårligt 
indeklima.  
 
Men det kan du og tømreren gøre noget ved.  
Så du skal starte med at have helt styr på de 
følgende 3 begreber om luftens fugtighed:  
 
1) Luftens absolutte fugtighed. 
2) Luftens relative fugtighed.  
3) Luftens fugtighedsgrad (måles i %). 
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1) Luftens absolutte fugtighed: Antal gram vanddamp, som der aktuelt er per m3 luft. 
 
2) Luftens relative fugtighed: 
 

               Antal gram vanddamp, som der aktuelt er per m3 luft 
Antal gram vanddamp, som der maximalt kan være per m3 luft 

 
(Hvad der maximalt kan være ved en bestemt temperatur, aflæser du på mætningskurven herover). 
 
3) Luftens fugtighedsgrad er blot luftens relative fugtighed angivet i %, dvs.  
 

�����	���		
�����	�,			��		���	�������	��	���		�	����

�����	���		
�����	�,			��		���	��������	���	
æ��	���		�	����	
 x 100  

 

(Eller evt. skrevet på "huskeformel": F(t°) %  =  
"� "

"!"#$!"%&"	
 * 100 % 

 
 
Figur 3: Luftens fugtighed, definitioner. 
 
Eksempel 1:  
Hvis du i stedet for luftens vanddamp, tænker 
på din madpakke i frokostpausen. 
Du spiser normalt 6 stykker rugbrød for at 
blive mæt, men i dag har du kun 4 stykker 
rugbrød med.  
Dvs. der er aktuelt i maven 4 stk., men der 
kunne være maximalt 6 stk.  

Altså er din mætningsgrad =  
"erererer"

"!"#$!"%&"	
 * 100 

%, eller udregnet: 
4

*	
 * 100 % = 66 %.  

 
Spiser du nu i stedet i alt 8 stykker rugbrød, ja 
så brækker du dig nok.  
Det gør luften også, dvs. det overskydende 
vand kommer ud af luften (kondenserer) og 
sætter sig på ruden. 
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Eksempel 2:  

  
Figur 4: Udregning af luftens fugtighedsgrad. 
 
Hvis vi opholder os i en stue, hvor 
temperaturen er 20 °C og hvor luften er fuld 
af vanddamp, kan vi se af diagrammet, at der 
ved 20 °C maksimalt kan være en vandsøjle 
på 17 gram vanddamp pr. m3 luft. 
Luftfugtigheden er altså 100 %.  
 
Øger vi nu temperaturen til 30 °C, så kan der 
nu være maximalt 30 gram vanddamp per m3, 
men der er kun 17 gram, så luftens 

fugtigheds-grad bliver nu: F(30°) =  
17

�-	
 * 100 % 

= 56 %. 

Sænker vi derpå temperaturen til 5 °C, er der 
kun plads til 7 gram, men der var 17 gram, så 
luften må altså undervej, når den passerer fra 
20 °C ned til de 5 °C afgive 10 gram flydende 
vand.  
Luften er således stadig ved de 5 °C fuld af 
vanddamp (men nu kun 7 gram), og 
luftfugtigheden er derfor stadig 100 % 

(nemlig F(5°) =  
7

.	
 * 100 % = 100 %).  

 
Øger vi nu igen temperaturen til 30 °C, så 

bliver fugtighedsprocenten F(30°) = 
7

�-	
 * 100 % 

= 23 %. 

Luftens maximale indhold af vanddamp (100%) 

ved en given temperatur. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Luftens temperatur ( 
o
C ) 

(Flemming Sigh, Odense Katedralskole)

Vanddamp 

(gram / m
3
)



________________________________________________________________________________ 
 
"Jordens Vejr og Klima" © 2012 Flemming Sigh                    ISBN  978-87-995674-0-9  15 
 

Hvordan opstår regnen? 
 
Regnvejr opstår, når en luftmasse stiger til vejrs og undervejs afkøles til under mætnings-
temperaturen (dugpunktet). 
Der kan være flere årsager til, at luftmassen stiger til vejrs:   
 
1) Luften bliver blæst op over et bjerg (figur 5):  

 
 
2) Luften varmes op af Solen og stiger til vejrs (figur 6):  
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3) Luften møder en anden og tungere luftmasse. Den letteste luftmasse - den varmeste - blæser da 
op over den tungeste, dvs. den koldeste (figur 7):  

 
 
Uanset årsagen, som vi vender tilbage til senere, så er resultatet det samme: luften afkøles, og der 
kan udløses regn- eller snevejr.  
 
Så: Temperaturen falder, når vi eller luften stiger til vejrs. 
 
Der er således 3 situationer, vi skal holde ude fra hinanden:  
 
1) Hvis vi stiger til vejrs 
– i en ballon, eller kravler op ad et bjerg, vil 
vi opleve et temperaturfald på 0,65 °C for 
hver 100 meter, vi kommer højere op 
igennem den stillestående luft omkring os.  
Årsagen er, at de nederste 10-15 km af 
atmosfæren primært opvarmes – ikke af Solen 
direkte - men af Jorden. Jo længere vi 
kommer væk fra ”radiatoren”, jo koldere 
bliver det.  
 
2) Når umættet luft stiger til vejrs.  
Luften kommer godt nok længere væk fra 
Jorden, men da luften er en dårlig varmeleder, 
afkøles den kun langsomt af omgivelsernes 
koldere luft. Væsentligere er det, at luft-

boblen kommer op i luftlag, der er tyndere, 
altså har lavere tryk. Derved udvider den 
umættede luft sig, hvilket betyder et 
temperaturfald på 1 °C per 100 meters 
stigning.  
Situationen svarer til Tivoli-ballonen, der 
stiger til vejrs, udvider sig og til sidst 
sprænger.  
De fleste har sikkert i folkeskolen lavet et 
forsøg med en flødebolle i en glasklokke, 
hvor luften pumpes ud. Flødebollen vokser, 
men de fleste glemte nok at bemærke, at 
termometret i glasklokken viste en faldende 
temperatur, efterhånden som den resterende 
luft fik mere plads. Fysisk sker der det, at en 
luft der udvider sig udfører et stykke arbejde. 
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Energien til dette arbejde hentes fra luftens 
indre energi, dvs. temperaturen falder.  
 
3) Når mættet luft stiger til vejrs. 
Her optræder endnu et energi-fænomen, idet 
luften jo bliver koldere og koldere og derfor, 
som vi har set i diagrammet over luftens 
maximale indhold af vanddamp, kan 
indeholde mindre og mindre mængder 
vanddamp. Det overskydende vand omdannes 
fra damp til væske (kondenserer), dvs. falder 
som regn, hvorved der frigøres energi.  
Vi kender den omvendte situation fra 
køkkenet, når vi koger vand. For at få vandet i 
kog, skal der tilføres energi, dvs.:  
 
Væske + Energi → Damp  

 
I vores opstigende mættede luft får vi 
derimod:  
 
Damp → Væske + Energi, 
 
Dvs. der bliver energi i overskud, som bruges 
til at hæve luftens temperatur med 0,5 °C per 
100 meter. 
 
Regnestykket for den mættede luft, der stiger 
til vejrs, ser da således ud: 
 
Luften udvider sig:  -1,0 °C / 100 m  
Vanddamp→regn: +0,5 °C / 100 m 
Temperaturændring i alt: -0,5 °C / 100 m 

 
 
 
Når umættet luft stiger til vejrs, falder temperaturen 1 °C / 100 m. 
 
Når mættet luft stiger til vejrs, falder temperaturen kun 0,5 °C / 100 m. 
 
(De nævnte værdier er gennemsnitsværdier, der også kan påvirkes af andre parametre). 
 
 
 
Figur 8: Mættet og umættet lufts temperaturfald. 
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Føhn-vinde 
 
Når den ovenfor nævnte luftmasse senere 
daler ned mod Jorden, stiger temperaturen. 
Luften bliver herved straks umættet, og den 
umættede lufts temperatur vil nu stige med 
1 °C / 100m.   
 
En sådan vind kan blive meget varmere og 
mere tør, end før den steg til vejrs. Den kaldes 
derfor en føhn-vind (varm vind).  
Du kender ordet fra din føn-tørrer.  
 
Da føhn-vinde har stor betydning - også i 
Danmark - vil vi lave en gennemregning af 
fænomenet, så du kan vurdere forhold som:  
 
- Fik jeg købt min skiferie lidt for billigt i år?  
- Skal jeg mon have snekæderne monteret på 

bilen i morgen på vej op til skihytten?  
- Bør piloten i mit feriefly mon lige tjekke, 

om vingernes afisningssystem nu også er i 
orden?  

- Hvorfor mon en dal i Alperne, trods helt 
omgivet af snedækkede bjerge, kan have et 
varmere klima end omgivelserne uden for 
dalen?  

- Hvorfor kan man allerede i juni i 
Kangerlussuaq i Grønland, opleve høje 
sommertemperaturer på 20-25 °C på dage, 
hvor kraftige vinde blæser ned over byen 
inde fra indlandsisen?   

- Hvorfor kan eleverne fra Assens på Vest-
Fyn ofte på vinterdage opleve forsinkelser 
på grund af sne- og isglatte vej, når de er på 
vej til skole i Odense, mens Odense-
kammeraterne hele tiden har haft tø-vejr?  

 
Vi vil nu prøve at gennemregne hvad der sker, 
når luften stiger op over en bakke eller et 
bjerg, og derpå daler ned på den modsatte 
side. 
 
De fleste har nok bemærket, enten ved 
selvsyn eller på billeder, at bjergtoppene ofte 
er omkransede af skyer, og at underkanten af 
skylaget er meget flad og skarp. Den skarpe 
overgang oplever du også ofte, når du starter 
og lander under en flyvning. Ellers prøv at 
kikke ud af vinduet på dagens skyer. Er de 
flade i bunden i dag?  

 

 
 
Figur 9: Fladbundet sky, hvor luften på vej opad har  
passeret dugpunktet (mætningstemperaturen). 
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Figur 10. Luftens passerer en bakke eller et bjerg. 
 
På figuren er vist et bjerg, der rager 3000 
meter op over de omgivende dale.  
Vindretningen er fra vest mod øst.  
Temperaturen nede i vest-dalen er 15 °C,  
og luftens fugtighedsgrad er 70 %, så det er 
en umættet luft.  
 
I hvilken højde ligger underkanten af skyerne 
mon?  
 
Vi starter i Vest-dalen ved lokalitet [A] med 
at finde ud af, hvor meget vand, der er i hver 
m3 luft, dvs. den absolutte fugtighed.  
Det beregner vi ud fra vores "huskeformel" 

(fig. 3): F(t°) %  =  
"� "

"!"#$!"%&"	
 * 100 %.  

 
Vi ved, at F(15°) er 70%, og ud fra 
”Diagrammet over luftens maximale indhold 

af vanddamp” (fig. 2), kan vi se, at ved 15 °C 
kan luften ”maximalt” indeholde 13 gram 
vand/m3, så:  

70 %  =  
"� "

/0	
 * 100 % løses, og viser,  

at der i vores umættede luft, som nu stiger til 
vejrs, aktuelt er indeholdt 9,1 g/m3,  
dvs, ”er” er 9,1 g/m3.  
 
Efterhånden som luften stiger til vejrs, falder 
temperaturen, og vores luft kan nu ikke 
længere maksimalt indeholde de 13 g/m3, men 
mindre og mindre.  
Til sidst er temperaturen faldet så meget, at 
luften lige præcis kun kan indeholde de 9,1 
g/m3, som der netop er i luften, dvs. at den nu 
går fra at være umættet til at være mættet.  
Dette sker ved lokalitet [B]. 
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Hvad det er for en temperatur, vi er nået ned 
på, kan vi aflæse i vores diagram ved at gå ind 
på y-aksen ved 9,1 g/m3. Vi ser at det svarer 
til en lufttemperatur på 10 °C.  
Her er luften altså mættet, så her er bunden af 
skyerne.  
 
Men i hvilken højde er det?   
Ja, luften har jo indtil nu været umættet, så 
dens temperatur er faldet med 1 °C / 100 m.   
Og da temperaturen under opstigningen er 
faldet fra 15 °C til 10 °C, må luften jo være 
kommet 500 meter til vejrs.  
 
Så herefter er det en mættet luft, der stiger til 
vejrs, og som har et temperaturfald på 0,5 °C / 
100 m.  
 
I hvilken højde starter snevejret, lokalitet [C], 
dvs. hvornår er luftens temperatur nået ned på 
0 °C?  
Med et temperaturfald på 0,5 °C / 100 m vil 
det ske 2000 meter højere oppe, dvs. i 2500 
meters højde.  
 
På toppen af det 3000 m høje bjerg, lokalitet 
[D], må temperaturen være – 2,5 °C, og 
fugtighedsprocenten er fortsat 100 %.  
Ved – 2,5 °C kan vi se på diagrammet (fig. 2), 
at luften maksimalt kan indeholde 4 g 
vanddamp per m3, så hver m3 luft har således 
afgivet 5,1 g vand (9,1 g/m3 – 4,0 g/m3) på 
den vestlige bjergside.   
 
 Derpå sker det forunderlige.  
I samme øjeblik luften begynder at dale ned 
på østsiden af bjerget, stiger temperaturen.  
Derved kan luften, som vi kan se på 
diagrammet (fig. 2), nu indeholde mere end 
de 4 g/m3, så nu er den igen blevet umættet, 
hvorved temperaturen stiger med 1 °C / 100 
m på vej nedad.  

Når luften når ned i bunden af øst-dalen, 
lokalitet [E], der ligger 3000 meter lavere, er 
temperaturen derfor steget 30 °C fra de – 2,5 
°C på toppen, og der er således 27,5 °C i 
dalen.  
Luften indeholder de 4 g/m3, der var tilbage 
oppe på toppen, men kan ved 27,5 °C ifølge 
diagrammet (fig. 2) indeholde 28 g/m3, så 

fugtighedsgraden bliver: F(27,5°) =  
4

12
 * 100 % 

= 14 %.  
 
Vores luftmasse startede på vestsiden af 
bjerget med en temperatur på 15 °C og en 
fugtighedsgrad på 70 %, og ender i samme 
højde på østsiden af bjerget med en 
temperatur på 27,5 °C og en fugtighedsgrad 
på 14 %, altså en meget varmere og meget 
mere tør vind, en føhnvind.  
 
Huske-billede:  
Forestil dig, at tavlesvampen er vores luft. 
Svampen indeholder en del vand, men den 
drypper ikke. Når luften stiger til vejrs, svarer 
det til at du presser svampen sammen. På et 
tidspunkt begynder svampen at dryppe 
(regne). På toppen af bjerget er svampen 
presset mest sammen, men den er stadig fuld 
af vand (100 %), blot er der mindre vand 
tilbage.  
Når nu luften daler nedad, svarer det til at du 
slipper taget i svampen. Den holder op med at 
dryppe. Når luften er nået ned i øst-dalen, 
svarer det til at du helt stopper med at presse 
svampen sammen.  Den indeholder nu mindre 
vand, end da du startede, og er altså en mere 
tør svamp.  
 
Du kan nu besvare alle de seks stillede 
spørgsmål i starten af Føhn-vind afsnittet, ja 
en masse problemstillinger omkring luftens 
temperatur og fugtighed. 
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Konklusion:  
 
 
En vind, der stiger op over en bakke eller et bjerg, og som undervejs opad afgiver nedbør, 
kommer ned på den modsatte side som en varm og tør vind – en føhn-vind. 
 
 
Figur 11. Dannelsen af en føhn-vind. 
 
 

 
 
Figur 12. Dårligt vejr kravler op ad nordsiden af bjerget, men bliver til en føhn-vind på vej  
ned ad sydsiden imod fotografen. Tenerife, Canariske Øer.  
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Opgaver om luftens vanddamp  
og dermed din sundhed og dit miljø! 

 
Diagrammet over luftens maximale indhold af vanddamp (fig. 2), "huskeformlen" (fig. 3) og 
temperatur-faldet med højden (fig. 8), er alt hvad du skal bruge for at kunne løse følgende 
problemstillinger omkring luftens fugtighed i dit hus og omgivelser.  
Så tag og prøv kræfter med opgaverne herunder. 
 
 
Opgave 2.1  
Hvor dyr bliver din havefest?  
Du har fødselsdag og har inviteret hele klassen til havefest i aften.  
I skal spise kl. 19, papirdug, flot foldede papirservietter, lækker mad!  
Men hvornår falder duggen, så hele herligheden kommer til at se slasket ud?  
 
Klokken er nu 16, termometret viser 20° C, hygrometret står på 70 %, og vejrudsigten lyder på et 
temperaturfald på 1° per time aftenen igennem (kik evt. på www.dmi.dk eller tekst-TV). 
  
Skal du skynde dig ud i byggemarkedet og købe et party-telt, eller kan du spare udgiften, 
fordi duggen falder så sent, at gæsterne selv er blevet beduggede? 
 
 
Opgave 2.2 
Skal vi ud og salte vejene i nat? 
Det er dyrt at vintersalte vejene. Personalet skal måske op midt om natten, så vejene er sikre til 
morgentrafikken, og desuden ødelægger saltet vejene og vejkanternes beplantning.  
Du er ansat i kommunens tekniske afdeling, og skal styre vinterberedskabet.  
 
Kl. er 18, temperaturen er 5° C, Luftfugtigheden er 80 %, og meteorologerne har beregnet at 
temperaturen vil falde ½° per time aftenen og natten igennem.  
Saltvognenes chauffører vil gerne have lidt forvarsling om, hvorvidt de skal droppe aftenbajeren og 
gå tidlig i seng.  
 
Hvis vejrudsigten holder, hvornår vil du så skulle trykke på "Start-saltning"- knappen?  
 
(P.S.: Saltningen virker bedst, når saltningen sker kort før vejene bliver glatte). 
(NB: Frosne veje er ikke glatte, hvis bare de er tørre). 
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Opgave 2.3 
Kan det betale sig at lufte ud en kold og regnfuld vinterdag? 
En søndag eftermiddag i december har du inviteret hele familien til julefrokost. 
Luften i stuen er efterhånden ubehagelig fugtig og trænger til at blive skiftet ud.  
 
Radiatortermostaten i stuen står på 20°. Udenfor er temperaturen 5°, det regner og blæser.  
 
Kan du få en bedre luftkvalitet ved at lave nogle minutters gennemtræk, eller vil det blot 
forøge varmeregningen?  
Hvor stor er luftens fugtighedsprocent i stuen efter udluftningen? 
 
 
Opgave 2.4  
Lav dit eget lille regnvejr!  
Du kan lave dit eget lille regnvejr, når du på en frostklar vinteraften lufter ud inden du går i seng.  
Indeluften vil da typisk være 20° varm og indeholde en vis mængde vanddamp.  
Åbner du nu døren ud til en terrasse eller carport med et koldt tag - f.eks. et plastictag, vil du se en 
omgående dannelse af en stor mængde vanddråber, der drypper ned fra taget, idet den frostkolde 
luft stort set ingen vanddamp kan indeholde.  
 
 
Opgave 2.5  
Risikerer din familie at få råd og svamp i boligen? 
Du er jo et flinkt menneske, og har derfor lovet din storebror at hjælpe med renoveringen af hans 
nyindkøbte gamle hus. Du har lovet at lægge ny isolering på det uudnyttede loft.  
 
Da taget ikke er helt tæt, og da der kan trænge lidt luft op fra især køkkenet og badeværelset, dannes 
der derfor ofte kondensvand på loftet, så det drypper ned fra tegltagets underside. Du vil derfor 
montere en dampspærre - ofte et stykke plasticdug -  i forbindelse med etageadskillelsen.  
Da der jo nødig skulle gå råd og svamp i etage-adskillelsen, er spørgsmålet (fig. 13 herunder): 
 
Hvor vil du placere dampspærren? Over isoleringen? Under isoleringen? Både over og under 
isoleringsmåtterne? Hvorfor? 
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Figur 13: Placering af dampspærre? 
 
 
Opgave 2.6 
Har du skimmelsvamp bag din seng og din reol?  
Gynger kældergulvet? 
 
Tjek lige dit værelse. Er væggen bag din seng og din reol belagt med et gråt eller sort snusket lag, 
som smitter af på fingrene?  
Måske bor du i et kælderværelse, hvor gulvet tillige giver lidt rigeligt efter ude i kanter og hjørner.  
 
Beskriv med din viden fra dette afsnits tekst og opgaver, hvad der kan være galt, og hvordan du vil 
løse problemet.  
Problemerne kan godt have flere årsager, og dermed flere løsninger, så diskutér sagen med en god 
ven, der er håndværker, gerne en tømrer eller murer, som kan sit fag.  
 
Kommer fugten fra…  
- dig og dermed dårlig udluftning og luftcirkulation i værelset, eller  
- kommer fugten ind igennem muren fra den lerede og vandmættede havejord, eller  
- kommer fugten fra jordfugten, der stiger op gennem betongulvet, fordi man glemte at lægge 

et kapilarlag (slå evt. ordet op!) under betonfundamentet? 
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Opgave 2.7 
Få succes som turistguide!  
I Grønland er turismen i kraftig udvikling. Det er især den storslåede natur, der trækker naturelskere 
til. Du er blevet ansat som naturvejleder og skal lede en 3 dages vandretur med overnatning i en  
iglo i området øst for Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord). 
 
Gruppen skal på turen til fods medbringe det nødvendige udstyr, hverken mere eller mindre.  
Hvis du har prøvet at vandre i et fjeldområde, ved du, at vejret kan skifte hurtigt og kan have en stor 
indvirkning på turens succes.  
 
Ved turens start lægges koordinaterne til Kangerlussuaq ind i din GPS-navigator, så du kan finde 
tilbage selv i tæt tåge: 67° 01′ 09,58″ N og 50° 41′ 36,73″ W samt 94 m.o.h. , og datum sættes til 
WGS 84 (svarende til EUREF89 i Europa) 
 
1. Tjek at du kan læse koordinaterne, og forklare hvordan koordinatsystemet er bygget op, og find 

lokaliteten med Google Earth?  
 

 
Figur 14. Data til opgaven. (Højde markeringerne er ikke ækvidistante).  
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Du skal nu planlægge turen ud fra de vejrmæssige forventninger, vælge udstyr og give deltagerne 
råd om påklædning. 
Den første dag planlægger du, at gruppen drager af sted fra byen og slutter oppe ved igloen 
(snehytten), hvor I skal overnatte. 
Meteorologerne forventer, at vinden er i vest hele dagen. 
 
2. Beregn temperaturen og fugtighedsprocenten i byen?  

Er der regnvejr eller snevejr over byen?  
3. Hvad er temperaturen og fugtighedsprocenten ved igloen?  

Er der nedbør ved igloen? 
 
På turens anden dag vil I vandre op til indlandsisen og vende tilbage til igloen ved aftenstid for at 
overnatte. Vejrudsigten viser, at vinden denne og den følgende dag vil komme fra øst.  
 

 
 
Figur 15: Dit hold er nået frem til indlandsisen 25 km nordøst for Kangerlussuaq. Isen er her i 
kanten noget "snavset" af jord og sten, der efterlades som moræne ved smeltningen om sommeren.  
 
4. Hvad er temperaturen og fugtighedsprocenten ved igloen her på anden-dagen?  

Er der nedbør?  
5. Kan din gruppe vandre i deres medbragte danske vintertøj samt klare sig med deres 

vintersoveposer, eller skal de udstyres med særligt polartøj og soveposer til polarkulde?  
6. Vil du foreslå, at gruppen medbringer teltudstyr på turen? 
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7. Hvad er temperaturen og fugtighedsprocenten nede i byen, når I vender tilbage?  
 
Opgave 2.8  
Findes der føhn-vinde i Danmark?  
Kik på et kort, der viser årsnedbøren i Danmark!  
Ud fra din viden om dannelsen af regn og føhn-vinde, kan du nu beskrive og forklare, hvorfor det 
regner mere i Midt-Jylland end i Øst-Jylland, idet vindretningen i Danmark oftest er fra vestlig 
retning.  
Du kan også forklare, hvorfor turistchefen i Skagen kan love flere solskinstimer end det danske 
gennemsnit, og hvorfor du kan være rimelig sikker på godt vejr, når vinden i Skagen kommer fra 
nordvest. 
 
Opgave 2.9 
Hvad er den dominerende vindretning i Norge?  
Hvorfor er der i Sverige langs Østersø-kysten ganske varmt om sommeren, selv langt nord 
på?  
Kik på et højdekort over Norge og Sverige. Sammenlign dette med et kort over årsnedbøren.  
Bestem ud fra din viden om føhn-vinde den dominerende vindretning i Norge. 
 
Opgave 2.10 
Contrails, hvad er det?  
 

 
 
Figur 16. Contrails (eller fly-striber) på himlen over Klegod i Vest-Jylland.  
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Hvad skyldes de?  
Hvad indeholder de?  
Kan de mon påvirke dit vejr og klima? 
 
Lav din egen research, og producer en lille artikel om emnet. 
 
Du kan evt. starte her: 
http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/er-flystriber-pa-himlen-farlige-mennesker  
 
Hvorfor mon vore politikere og erhvervsledere ikke har så stort et fokus på problemet?  
Hvorfor har du måske heller ikke så megen lyst til at diskutere contrails med din 
miljøbevidste sidemand? 
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3. Hvad afhænger temperaturen af?  
 
”Varme plus væde giver vækst” siger en 
gammel talemåde. Vi har i det foregående 
afsnit beskæftiget os med de fysiske processer 
i forbindelse med væden, nedbøren.   
 
I dette afsnit vil vi se nærmere på de fysiske, 
herunder astronomiske forhold, der er 
afgørende for varmen samt ændringerne i 
temperaturen Jorden rundt.  
 
 I Danmark kan temperaturen undertiden 
ændre sig væsentligt i løbet af få timer, når 
vejret slår om. I bjergområder kan udsvingene 
være endnu større, men de store og stabile 
ændringer oplever vi mellem sommer og 
vinter.  
 
Interessen for anvendelse af Solens energi er 
steget markant i Danmark. I mange år har 
vinduerne skullet være små for at begrænse de 
højisolerede huses energitab via vinduerne.  

 
I dag er der blevet mere opmærksomhed på at 
få så megen energi ind igennem vindues-
arealerne som muligt, kombineret med bedre 
vindueskonstruktioner der begrænser 
varmetabet. 
 
Samtidig er interessen for at udnytte 
solenergien via solfangere på hustagene steget 
markant. 
Dermed er tagfladernes retning og hældning i 
forhold til solens bane på himlen kommet i 
fokus.   
 
Adgangen til ikke-fossil energi samt prisen på 
denne vil være et højaktuelt emne i årtier. Den 
globale fordeling af vinde, varm luft og 
havstrømme, samt fordelingen af modtaget 
solenergi ved jordoverfladen, er derfor blevet 
et "varmt" emne i energidebatten.  

 
 

Jordens bane om Solen   
 
At det er varmere om sommeren end om 
vinteren, skyldes først og fremmest Solens 
højde på himlen (vinklen imellem vandret og 
solstrålerne) samt dagens længde (fra 

solopgang til solnedgang). Disse to faktorer 
bestemmes af Jordens bane omkring Solen, 
som vist i figuren her: 
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Figur 17. Jordens bane omkring Solen.  
Du kan på Internettet finde en række animationer, der viser rotationen, f.eks. her: 
http://astro.unl.edu/naap/motion1/animations/seasons_ecliptic.swf  
 
Da det er vanskeligt at gengive den 
tredimensionale virkelighed, kan du prøve at 
efterligne rotationen ved at vandre rundt med 
en globus omkring et fast punkt, Solen, i 
lokalet.  
 (En bold, en appelsin, et æble kan også 
bruges, hvis du mangler en globus 
derhjemme).  
Det faste punkt kan være en tændt lampe, 
eller en kammerat, som så beskriver, hvilke 
områder af Jorden, som han kan se, dvs. som 
Solen skinner på, samt hvilken breddekreds 
han befinder sig lodret over.  
 
Ved rotations-demonstrationen er der tre 
forhold, du skal være opmærksom på, nemlig:  

- at Jordens akse, dvs. linjen fra nordpol til 
sydpol gennem Jordens centrum, skal hælde 
66½ ° i forhold til omløbsbanens plan, og at 
denne hældning skal ske til samme side (til 
højre på tegningen) under hele omløbet.  
- at Solen i virkeligheden er meget større end 
Jorden og befinder sig i så stor afstand fra 
Jorden, at strålebundtet fra Solen reelt er 
parallelt (som en teaterprojektørs lys).  
- at Jorden drejer om sin egen akse én gang i 
døgnet.  
 
Det betyder at Solens stråler, der rammer 
Jorden den 21. juni, kan tegnes således:  
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Figur 18. Solens parallelle stråler, som de rammer Jorden den 21. juni.  
 
Der er således 4 datoer, som er væsentlige i 
forbindelse med rotationen, der tager et år:  
 
21. juni:  
a) Solen står lodret over den nordlige 

vendekreds (Sahara, Indien, Mexico), og 
bl.a. i Danmark er det den dag, hvor Solen 
står højest på himlen.  

b) Det er den længste dag, sommersolhverv, 
på den nordlige halvkugle, hvor dagene er 
længere end natten i hele sommerhalvåret.  

c) Nord for den nordlige polarkreds (fx. Nord 
for Bodø i Norge) er der midnatsol. I 
Bodø én dag, længere nordpå flere dage. 

 
23. september:  
a) Solen står lodret over Ækvator.  
b) Dag og nat er lige lange overalt på Jorden 

(jævndøgn). 
c) Sidste dag i dette år, hvor manden på 

Nordpolen ser Solen.  
 
 
 

21. december:  
a) Solen står lodret over den sydlige 

vendekreds (Argentina, Sydafrika, 
Australien), og bl.a. i Danmark er det den 
dag, hvor Solen står lavest på himlen.  

b) Det er den korteste dag, vintersolhverv, på 
den nordlige halvkugle, hvor dagene er 
kortere end natten i hele vinterhalvåret.  

c) Nord for den nordlige polarkreds (fx. Nord 
for Bodø i Norge) er der mørkt hele 
døgnet.  

 
 
21. marts:  
a) Solen står igen lodret over Ækvator.  
b) Dag og nat er igen lige lange overalt på 

Jorden (jævndøgn). 
c) Første dag i dette år, hvor manden på 

Nordpolen ser Solen, der flytter sig 
horisonten rundt.  

 
Set fra Jorden ser det ud som om, at det er 
Solen der bevæger sig, således at Solen 
”vandrer” imellem den nordlige vendekreds 
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(21/6) henover Ækvator (23/9), og når den 
sydlige vendekreds (21/12), når vi har vinter.  
 
Tjekker du efter på nettet, kan du se, at de 4 
nævnte datoer kan rykke sig en dag fra år til 
år, samt læse forklaringen.  
(Søg f.eks. på "solhverv" eller "jævndøgn" på 
www.dmi.dk ).  
 
Det kan betale sig at forstå denne rotation og 
lære de fire datoer udenad, da en lang række 
naturforhold er knyttet til disse. Vi skal 
således senere erfare, at:  
 
- med Solen følger varmen,  

- med varmeændringer opstår trykændringer,  
- med trykændringer opstår vinde,  
- med vinde føres luften nye steder hen, dvs. 

bringer varme eller kulde,  
- med vinden kommer ofte nedbør.  
 
Kort sagt: Kan du huske, hvornår det er 
sommer i Danmark, ja så har du fat i den røde 
tråd, der går igennem vejrets fysik, og som 
bestemmer temperatur, vinde og nedbør 
Jorden over.  
 
 
 
 

Resumé: 
21. juni: Solen står lodret over nordlige vendekreds.  
23. september: Solen står lodret over Ækvator. 
21. december: Solen lodret over sydlige vendekreds. 
21. marts: Solen står lodret over Ækvator. 
 
 
Figur 19. Datoerne for solhverv og jævndøgn. 

 
 
 Vand stabiliserer temperaturen 
 
Hvis solhøjden og dagens længde alene var 
afgørende for luftens temperatur, ville vi 
opleve store temperaturskift imellem sommer 
og vinter, samt mellem dag og nat. Men en 
række andre faktorer spiller ind på luftens 
temperatur og er med til at stabilisere denne.  
 
Vigtigst er tilstedeværelsen af vand. Det kan 
være i form af:  
- et stort hav eller en sø.  
- en frodig plantevækst, f.eks. en regnskov, 

med masser af vand optaget i planterne og i 
jorden under planterne.  

- et lag af skyer, eller en luftmasse med en 
mængde usynlig vanddamp.  
 
Når vand har en god temperaturstabiliserende 
virkning, skyldes det:  
- at vand har en høj varmefylde, dvs. der skal 
tilføres / fjernes megen energi for at få 
temperaturen til at stige / falde.  
- at vand ændrer tilstandsform mellem fast 
form (is), væske og damp, hvorved der 
frigøres eller forbruges megen energi 
(smeltevarme / fordampningsvarme).  

 
 



________________________________________________________________________________ 
 
"Jordens Vejr og Klima" © 2012 Flemming Sigh                    ISBN  978-87-995674-0-9  33 
 

Havets betydning – Varmefylde. 
Hvad er din erfaring fra strandturen om 
sommeren? Hvad er varmest, sandet eller 
vandet?  
Hvad er din erfaring om vinteren? Hvor bliver 
der først frost, inde i land eller ude ved og i 
havet? 
 
Varmefylden (også kaldet den specifikke 
varmekapacitet) for havvand er 3,9 kJ / kg • 
°C (kiloJoule per kilo materiale per grad 
temperaturændring). Varmefylden for det 
hvide danske strandsand er derimod kun 0,8 
kJ /kg • °C.  
Det betyder, at der skal tilføres 5 gange så 
megen energi for at opvarme 1 kg havvand 1 
°C som for at opvarme 1 kg strandsand 1 °C, 
eller sagt på en anden måde: Når Solen 
skinner, opvarmes sandet hurtigere end 
havvandet. Og tilsvarende afkøles sandet 
hurtigere end vandet, når Solen er gået ned.  

Resultatet er derfor, idet luften hernede ved 
jordoverfladen opvarmes af jorden og havet, 
at vi i landområder langt væk fra havet vil 
opleve langt større udsving i temperaturen 
end i kystnære områder og ude over havet.  
 
Vi kan eksempelvis sammenligne 
temperaturforskellene sommer og vinter i 
Esbjerg (ved havet) med Novosibirsk (i det 
indre af Rusland) i form af middelværdierne 
for 1961-1990-perioden.  
 
Forskellen er relativ lille i Esbjerg, og stor i 
Novosibirsk. 
Vi siger derfor, at Esbjerg har kystklima og 
Novosibirsk har fastlandsklima, idet en 
forskel på 20 °C mellem sommer og vinter 
danner grænsen.  
 
 
 

Lokalitet: Beliggenhed: Januar-temp: Juli-temp: Forskel: 
Esbjerg (55°N, 8°E) Ved havet + 1 °C + 16 °C 15 °C 
Novosibirsk (55° N, 82°E) Langt fra havet - 16 °C + 20 °C 36 °C 
 
Figur 20. Kystklima og fastlandsklima. (Kilde: DMI og http://www.novosibirsk.climatemps.com )  
 
 

Skovens betydning – Fordampningsvarme. 
Når Solen skinner på et fugtigt område, f.eks. 
en regnskov med masser af vand i planter og 
jord, ja så tilføres området energi, der bruges 
til fordampning af vandet og til opvarmning 
af området.  
 
Hvad er din erfaring med fordampning?  
Fra køkkenet har du sikkert oplevet, at jo 
mere du har skruet op for kogepladen, jo 
hurtigere koger kartoffelgryden tør. Får du 
ikke hældt mere vand på eller får slukket for 
kogepladen, ja så anvendes varmen til at 

opvarme hele metalgryden. Eller sagt på en 
anden måde: Så længe der er vand at 
fordampe bruges energien primært til dette. 
Du har også erfaret, at den varme 
dampholdige luft stiger til vejrs i køkkenet. 
 
I vores regnskov ved Ækvator er Solen nu 
stået op, og den kommer i løbet af 
formiddagen højt på himlen, to gange om året 
endda lodret. Solens energi bruges primært til 
fordampning af regnskovens vand, så luftens 
temperatur nede i skoven stiger kun lidt.  
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Da temperaturen i regnskoven er omkring 25-
28 °C, kan der være ganske meget vanddamp 
med en masse indre energi i luften. Luften 
højere oppe varmes op, stiger til vejrs og 
trækker regnskovsluften med op. Jo højere 
luften kommer til vejrs, jo koldere bliver den, 
og i en vis højde når luften dugpunktet, bliver 
mættet, og det begynder at regne.  
 
Vi ved fra kapitel 2, at der dannes varme, når 
vandet går fra dampfase til væskefase, så det 
er "varmt" regnvand, der kommer tilbage til 
regnskoven sidst på eftermiddagen. Dermed 

er energien tilbage i regnskoven, når natten 
falder på. Derved fortsætter temperaturen med 
at være tæt på de 25-28 °C. Samtidig betyder 
skovens tætte kroner, at varmeudstrålingen fra 
jordoverfladen bremses.  
Temperaturen i regnskovsområdet ved 
Ækvator er derfor meget konstant og relativ 
lav året rundt takket være skoven. Tabellen 
herunder viser klimadata fra Yangambi ved 
Ækvator i det centrale Afrika. Vi ville nok 
umiddelbart have forventet temperaturer, der 
var noget højere end 25 °C, dvs. som 
temperaturen på en god dansk sommerdag.  

 
 

 
 
 

Måned Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 
Temp. °C 25 25 26 25 25 25 24 24 24 25 24 24 
Nedbør 

cm. 
7 9 15 17 16 12 13 15 18 21 19 10 

(Kilde: http://www.sunmap.eu/weather/africa/democratic-republic-of-the-
congo/yangambi/yangambi ) 

Figur 21. Klimaet i en tropisk regnskov. 
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De højeste temperaturer skulle forventes i 
marts-april og i september-oktober, kort efter 
at Solen har stået lodret på himlen, men da 
nedbøren i de samme måneder er størst, ja så 
bruges den ekstra energi fra Solen til 
fordampning, hvorved de forventede 
temperatur-maksima kun lige kan anes.  
 
I regnskoven ville en dansker nok forvente et 
tykt lag af muldjord som følge af de mange 
planter, men på grund af de konstant pæne 
temperaturer samt nedbøren, så omdannes 
nedfaldne planter i skovbunden lynhurtigt til 
nye planter, så muldlaget er derfor tyndt. 

 
Fælder man regnskoven, vil regnvandet 
sammen med det tynde lag muldjord løbe ud i 
floderne og væk fra området. Der er herefter 
mindre vand til fordampning, derpå mindre 
regn, og så mindre plantevækst. Vi har 
dermed startet en proces, der fører til mindre 
og mindre nedbør og større og større 
temperaturforskelle, og som i sidste ende 
resulterer i, at regnskoven forsvinder.  
Regnskovens omdannelse til ørken er dermed 

sat i gang!   

 

Skydækkets betydning - Drivhuseffekten.  
Hvilke erfaringer har du med skydækkets 
betydning for temperaturen? 
- Går der en sky for Solen en sommerdag, 

hvor du ligger på stranden og solbader, ja så 
mærker du det straks på kroppen, men 
luftens temperatur ændrer sig ikke 

- Luften kan sagtens være koldere på en dag 
med sol, end på den følgende dag, hvor det 
er overskyet.  

- Det er normalt koldest på stjerneklare 
vinternætter (-15 °C), men trækker der et 
skydække hen over området, og det 
begynder at sne, stiger temperaturen typisk 
til lidt under frysepunktet (-2 °C).  

 
Forklaringen på disse erfaringer er:  

 
 
Atmosfæren opvarmes ikke primært af Solen, men af Jorden. 
 
 
Figur 22. Jorden er "radiatoren", der opvarmer luften. 
 
Solens stråling opvarmer således først 
jordoverfladen, idet omkring halvdelen af 
Solens energi - afhængig af bl.a. vanddamp i 
atmosfæren - når igennem atmosfæren ned til 
jordoverfladen.  
Derpå er det Jorden, der er ”radiatoren”, som 
opvarmer atmosfæren.   
 

På en skyfri dag – og især om natten, hvor 
indstrålingen er væk - vil meget af energien 
fra Jorden forsvinde ud i verdensrummet. 
Luften vil være kold, med mindre der blæser 
varm luft til området, men der er lækkert i 
Solen.  
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Figur 23. Energistrømmen en dag uden skyer. 
Da energimængdernes fordeling kan variere en del, viser figuren blot principperne. 
 
Er der mange skyer og en stor mængde 
vanddamp i luften, så vil skyerne optage og 
tilbagekaste til jordoverfladen mere af 

energien, der er på vej væk fra Jorden. 
Dermed er luften relativ varm på sådan en 
dag. 

 

 
Figur 24. Energistrømmen en dag, hvor der er overskyet. 
Da energimængdernes fordeling kan variere en del, viser figuren blot principperne. 
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På den måde virker vandet i luften på samme 
måde, som glasset i et drivhus:  
Varmen kan komme ind, men ikke ud. Vi 
siger populært, at ”skyerne holder på 

varmen”.  
Heraf navnet drivhuseffekten. 
 
Drivhuseffekten skyldes ikke blot H2O i 
atmosfæren, men også atmosfærens indhold 
af en række gasser, hvoraf især CO2 
(carbondioxid, kuldioxid, kultveilte) har stor 
opmærksomhed, idet den menneskeskabte 
afbrænding af især kul og olie øger 
koncentrationen af drivhusgasser.  
 
Også en række andre gasser i atmosfæren kan 
ændre drivhuseffekten.  
Således indeholder moser i kolde egne af 
Jorden, hvor overfladen er permanent frossen, 

store mængder metan (CH4), der vil blive 
frigivet til atmosfæren, hvis temperaturen 
stiger til over frysepunktet.  
Også lattergas (N2O) og jordnært Ozon (O3) 
er væsentlige drivhusgasser.  
 
Vil du vide mere om drivhusgasser?: 
http://www.drivhus.dk/Kort%20om/kortom2.
html  
 
Når klimadebatten har bølget frem og tilbage i 
flere årtier, skyldes det, at de fysiske og 
kemiske processer er yderst komplicerede og 
indvirker på hinanden. Vores forståelse af 
processerne har hidtil været mangelfuld, så 
der ligger mange spændende opgaver og 
venter på dig.  
 

 

 

Jordoverfladens farve – Albedo 
 
Hvad er din erfaring? 
Hvis du på en solskinsdag lægger hånden på 
en sortlakeret bil, brænder du fingrene.  
Lægger du hånden på en hvidlakeret bil er 
den væsentlig køligere.  
Hvis du en vinterdag i solskin bevæger dig ud 
i et snedækket landskab, bliver du nærmest 
blændet af lyset, som kastes tilbage fra sneen.  
 
Så den sorte overflade opsuger (absorberer) 
energien,  
mens den hvide overflade kaster energien 
tilbage (reflekterer) for en stor dels 
vedkommende.  
 

Den procentdel af den indkommende energi, 
der kastes tilbage, kaldes albedoen. 
Albedoen for hele Jorden er 30 %, mens den 
for en snedækket overflade kan komme op på 
85 %.  
 
Det betyder, at hvis den snedækkede 
overflade på Grønland aftager, vil den nye 
ikke-snedækkede overflade optage mere 
solenergi, hvorved temperaturen i området 
stiger, og endnu mere sne vil smelte. 
Processen accelererer, og pludselig kan det gå 
ganske stærkt.   
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NASA offentliggør jævnligt målinger af 
indlandsisens smeltning på Grønland, 
herunder animationer. Start f.eks. her:  
 
http://www.giss.nasa.gov/research/briefs/legra
nde_02  
 

På samme måde er NOAA meget opmærksom 
på havisen omkring Nordpolen.  
Se NOAA's film her:  
http://oceantoday.noaa.gov/happennowarctics
eaice  
 

  

Højden over havet – Ozonlaget   
 
Hvad er dine erfaringer?  
Du har måske rejst igennem Alperne om 
sommeren og oplevet +30 °C i alpedalen, 
mens der ligger sne på alpetoppene.  
Eller du har været på en lidt længere flyrejse, 
hvor du flyver i 10-12 km’s højde, og 
skærmen foran dig melder om -50 °C i luften 
udenfor. 
 
Hvis vi stiger til vejrs i en ballon eller kravler 
op ad et bjerg, vil vi opleve et temperaturfald 

på omkring 0,65 °C for hver 100 meter, vi 
kommer højere op igennem den stillestående 
luft omkring os. Årsagen er, at de nederste 
10-15 km af atmosfæren primært opvarmes – 
ikke af Solen direkte, men af Jorden. Jo 
længere vi kommer væk fra ”radiatoren”, jo 
koldere bliver det.  
 
Kommer vi op i en højde over 10-15 km, ser 
temperaturforholdene dog anderledes ud, som 
vist på figuren: 

 

 
Figur 25. Atmosfærens temperatur i stigende afstand fra Jorden. 
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I stratosfæren og i den nederste del af 
mesosfæren (15-50 km’s højde) ser vi en 
temperaturstigning, idet Solens ultraviolette 
stråler absorberes (opsuges) i det såkaldte 
ozon-lag.  
Ozon-laget har en kemisk sammensætning 
som den øvrige atmosfære, men med et lidt 
større ozon-indhold, hvilket netop bevirker, at 
en del af Solens ultraviolette stråler opfanges 
og dermed ikke udsletter livet på Jorden.  
 
Ozon-laget har været truet af nedbrydning fra 
de såkaldte CFC-gasser, som tidligere blev 

udledt fra bl.a. køleskabe, men det 
internationale miljøsamarbejde kan her udvise 
en succeshistorie, idet det ser ud til, at 
ozonlaget er ved at blive genopbygget.  
 
Pas på ikke at forveksle ozonlaget i 15-50 
km’s højde med drivhusgasserne, der ligger i 
0-10 km’s højde over Jorden.    
 
Vil du vide mere om ozonlaget, kan du finde 
flere artikler på www.dmi.dk  

 

 
 
Flytning af energi – Vinde og havstrømme 
 
Hvad er din erfaring? 
Det føles koldere, når vinden blæser, end når 
det er vindstille. Det skyldes ikke, at den 
blæsende luft nødvendigvis er koldere end 
den stillestående luft, men at luften lige 
omkring os varmes op af vores 37 ° varme 
krop. I blæsevejr føres denne opvarmede luft 
hele tiden væk, og ny luft kommer til, 
hvorved huden afkøles.  
 
Den temperatur vi føler ved en bestemt 
vindstyrke kaldes chill-faktoren. På 
skisportshotellet vil du i receptionen kunne 
læse dagens chill-faktor.  
Er temperaturen f.eks. -5 °C og 
vindhastigheden 15 m/s, så føles temperaturen 

som om den var -15 °C, og det skal du så 
klæde dig på efter. 
 
Vinde og havstrømme virker som 
varmetransportører, der flytter store 
energimængder, indeholdt i varm eller 
kold luft og vand, over store afstande på 
Jorden.  
 
Den varme Nordatlantiske strøm (i Danmark 
oftest kaldt Golfstrømmen) strømmer således 
fra Floridas kyst mod NØ og sender varmt 
vand op langs Storbritanniens og Norges 
kyster samt ind i Nordsøen (kik på et kort 
over havstrømme). Luften over havet varmes 
op og føres derpå af vestenvinden ind over 
bl.a. Danmark.  
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Kilde: http://climate.nasa.gov/kids/bigQuestions/oceanHappening  
Figur 26. De store havstrømme hænger sammen. 
 
Mens havstrømmene er rimelig stabile, så kan 
vindene derimod hurtigt og ofte skifte retning. 
Det kender vi både fra Danmark og især fra 
bjergområder, hvor f.eks. en føhn-vind kan 
resultere i en pludselig temperaturstigning.  
 
En af de farligste vinde i verden optræder på 
Grønland, hvor luftmassen kan styrte ned fra 
2-3 km høje fjeldsider med stor fart og kraft. 

Sælfangeren ude på isen oplever at isflagerne 
slås i stykker og driver til havs. Du kan læse 
om en piteraq’s hærgen her:  
 
http://www.dmi.dk/dmi/index/viden/temaer/or
kaner_-
_vejrgudernes__hvirvlende_dans/orkaner8.ht
m  

 
 
Resumé:  
Den aktuelle lufttemperatur på et bestemt sted på kloden  
er bestemt af en lang række faktorer, hvoraf de væsentligste er: 
 
1) Solens højde på himlen. 
2) Dagens længde. 
3) Afstanden til havet.  
4) Plantedækken.  
5) Mængden af vand i luften.  
6) Jordoverfladens farve. 
7) Højden over havet. 
8) Vind og havstrøm. 
 
Figur 27. Resumé af faktorer, der påvirker luftens temperatur.   
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Opgaver om luftens temperatur og solindstrålingen  
 
Opgave 3.1: 
Hvor vil du investere i solenergi-anlæg? 
Vi ved, at brugen af fossile brændstoffer er problematisk i forhold til klimaet, luftkvaliteten og 
bæredygtigheden. Derfor går vi i stigende grad over til vedvarende energikilder, herunder solenergi. 
 
Men hvilke områder af kloden får den meste solenergi nede ved jordoverfladen?   
Søg på Internettet efter kort, der viser sol-energiens fordeling på kloden, dvs. viser den 
gennemsnitlige årlige sol-indstråling i kWh/m2 nede ved jordoverfladen. 
(Tips til søgeord: surface solar energy world map).  

 
1) Redegør ud fra din viden om solhøjde, dagens længde, albedo, luftens vanddamp og vinde, 

hvorfor det lige er i ca. 6 områder på kloden, at du har mest sol-energi til rådighed, og ikke 
langs Ækvator, som man umiddelbart ville have forventet. 

 
2) Bedøm hvor det er mest relevant at investere i sol-energi-projekter i stor skala, idet du 

foruden mængden af sol-energi tager hensyn til befolkningstæthed, det nuværende og 
forventede energiforbrug per indbygger i området og nærliggende samfund, samt områdets 
reserver af de nuværende fossile energityper.  

 Argumentér grundigt for dine valg. 
 

3) Undersøg på Internettet, bl.a. hos Google, dr.dk og InfoMedia (på EMU / EMU-SKODA / 
osv.), om sådanne planer eksisterer, eller måske allerede er sat i gang.  
Indsæt link til video-kilder om emnet. 
 

(Husk at indsætte dokumentation, bl.a. kort, diagrammer og kildehenvisninger i opgaven, så du har 
noget at vise frem og pege på til eksamen.  
 
Du kan sikkert blive inspireret til opgaven med denne mosaik, der viser nattelyset på kloden, som et 
visuelt billede på fordelingen af det globale energiforbrug:  
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Kilde: http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Lights  
Billedet kan hentes flere steder på NASA's hjemmesider i høj kvalitet, så du kan studere 
enkeltområder detaljeret.  
Figur 28. Det menneskeskabte nattelys på kloden i 2003.  
 
 
Opgave 3.2: 
Tjek om du er helt med på, hvordan Jorden drejer rundt om Solen? 
Besvar ud fra din viden om Jordens bane omkring Solen følgende:  
a) Hvilke datoer står Solen lodret over Ækvator ved middagstid?  
b) Hvornår er dag og nat lige lange i Danmark? 
c) Hvornår er dag og nat lige lange ved Ækvator? 
d) Hvor lang tid varer midnatssolen ved polerne? 
e) Hvor lang tid varer midnatssolen ved polarkredsene?  
f) Inden for hvilket område af kloden kan Solen stå i zenit (lodret)? 
g) Hvor på kloden kan vi forvente at opnå de højeste temperaturer som månedsgennemsnit, når kun 

solhøjden og dagslængden tages i betragtning? Det er ikke ved Ækvator, som mange sikkert ville 
forvente, men hvor er det så, og hvorfor?  

 
 
Opgave 3.3: 
Tjek din viden om og forståelse af samspillet mellem de faktorer, der bestemmer et steds 
temperatur. 
Brug klimakortene i dit atlas eller din elektroniske kortsamling.  
 
a) Hvilken lokalitet på kloden uden for polerne har den laveste temperatur i januar måned? Forklar 

hvorfor! 
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b) Ved Atlanterhavskysten i det nordligste Norge (70 °N) er der i januar måned 0 °C. På den 
tilsvarende breddekreds er der ved kysten i Baffin Land, Canada -30 °C. Hvad skyldes 
forskellen?  

c) Hvorfor er der om sommeren varmere i Syd-Finland end i Danmark?  
d) Hvorfor er det varmeste sted i Skandinavien i juli måned omkring Oslo-fjorden?  
e) Ecuadors hovedstad Quito har en gennemsnitstemperatur på 13 °C hele året rundt. Hvorfor er 

temperaturen så stabil og så lav?  
 
 
Opgave 3.4:  
Hvad er din erfaring omkring døgnets temperaturer? 
Beskriv de normale temperaturændringer i løbet af et døgn i Danmark.  
Hvorfor er der ikke varmest omkring astronomisk middag, hvor Solen står højest på himlen?  
Hvornår på døgnet er der normalt koldest og hvorfor?  
 
Opgave 3.5: 
Hvad er din erfaring omkring årets temperaturer? 
Beskriv de normale temperaturændringer i løbet af et år i Danmark.  
Hvorfor er der ikke varmest omkring sommersolhverv i starten af skoleferien, hvor Solen står højest 
på himlen og dagens er længst?  
Hvor lang tid går der fra henholdsvis sommersolhverv til varmen normalt kulminerer, og hvor lang 
tid fra vintersolhverv og frem til den typiske koldeste periode om vinteren. Forklar hvorfor!  
 
Opgave 3.6: 
Vil du montere en solfanger på dit tag?  
Du skal til at bygge et nyt hus, og skal derfor overveje og beregne følgende:  
- Hvordan vil du placere tagfladen med solfangeren i forhold til verdenshjørnerne?  
- Hvilken hældning af taget vil være mest optimal i forhold til Solen?  
- Er denne taghældning også optimal i forhold til det påtænkte tagmateriale, afvanding af taget ved 

kraftige regnskyl, samt forsikringskrav og pris?  
Allerførst vil du sikkert beregne den maximale og den minimale solhøjde på din bopæl. 
Hvilke datoer ved lokal middag er nu lige dét?  
Du får lidt starthjælp med en tegning her:  
 
Vinklen imellem ækvatorplanet (ækv) og lodret (lod) er den breddegrad, du bor på.  
Vinklen imellem vandret (van) og solstrålen (sol) er solhøjden, som du gerne vil finde. 
Vinklen imellem solstrålen (sol) og ækvatorplanet (ækv) er den vinkel Solen er rykket nord for 
Ækvator den 21. juni, dvs. = 23½°. Vinklen kaldes deklinationen. 
Vinklen imellem lodret og vandret er 90°. Denne kan nu udtrykkes vha. de øvrige vinkler, så du har 
én ligning med én ubekendt. 
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Figur 29. Hjælpetegning til vurdering af solfanger-anlæg. 
 
Opgave 3.7: 
 (Opgaven er god som tværfaglig opgave i Naturgeografi, Fysik, Matematik, Historie samt ved 
London-besøg i Greenwich, hvor 0°-meridianen ligger, alle instrumenterne er udstillet, og hvor 
baggrunden for Storbritannien som tidligere førende søfartsnation og kolonimagt kan studeres).  
 
Kan du bestemme din position (breddegrad og længdegrad) ved hjælp af Solen?  
Ja, det har især søfolk været dybt afhængige af i århundreder, hvor de brugte et ur (et kronometer) 
og en sekstant (en vinkelmåler).  
 
I opgaven ovenover kan du ud fra tegningen opstille formlen: 90° = s + b - d 
 s = solhøjden, b = stedets breddegrad, d = deklinationen.  
Er Solen syd for Ækvator (lav evt. denne tegning), så ser formlen således ud: 90° = s + b + d. 
 
Så for at finde breddekredsen, b° = 90° - s + d, skal du kende deklinationen for den pågældende 
dato, samt måle solhøjden. 
 
Deklinationen (vinklen imellem solstrålen og ækvatorplanet) afhænger - som vi har set - af datoen.  
På NOAA's beregningsside (se link) kan man se, at deklinationen med den præcision, vi i dag 
arbejder med, også afhænger af andre forhold, og derfor er knyttet til lokaliteten, som vi jo netop 
skal finde. Men brug alligevel NOAA's deklination for en tilfældig lokalitet, idet du vurderer hvor 
præcis en angivelse der er relevant i forhold til dine måledatas nøjagtighed. 
 http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc  
 
Så nu mangler du bare at måle solhøjden, når Solen står højest på himlen ved lokal middag.  
Hvornår er dét så?  
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Find et vandret areal, sæt en stok op lodret, mål skyggens længde og notér klokkeslettet over en 
passende periode omkring det forventede tidspunkt for lokal middag.  
Når skyggen er kortest, er det lokal middag.  
 
Husk: Kik aldrig direkte på Solen, du får øjenskader og bliver blind på et øjeblik!  
Så en direkte vinkelmåling dur ikke. Brug i stedet at finde solhøjden vha. en papirtegning og en 
vinkelmåler, hvor stokkens længde og den korteste skyggelængde afsættes i et vinkelret 
koordinatsystem.  
 
Stedets længdegrad finder du ud fra tidspunktet for lokal middag (astronomisk middag).  
Længdegraden 0° går igennem Greenwich i London, og dit ur i Danmark går efter Bornholm-tid 
(Gudhjem ligger 15° øst for Greenwich ~ 1 times drejning af Jorden). Hvis du med dit sol-ur 
(stokken) målte lokal middag til kl. 12:20, ja så kulminerede Solen hos dig 20 minutter efter at det 
skete i Gudhjem, og 40 minutter før det sker i Greenwich. Da Jorden på 40 minutter drejer 10°, må 
du være 10° E for Greenwich. Sådan! 
(Når uret er stillet til "sommertid", vil ”lokal middag” på 10° E være kl. 13:20).  
 
Hvis du har problemer med at få et præcist resultat, der svarer til din GPS-måler, så tænkt på de 
mange skibe, der strandede og forliste helt frem til for 100 år siden. Derpå er du sikkert motiveret 
for at undersøge, hvor i måleprocessen de største usikkerheder ligger, samt komme med forslag til 
forbedringer af målingerne.  
 
Opgave 3.8: 
Hvis du har kendskab til de trigonometriske funktioner, kan du beregne, hvor mange % energi en 
overflade på 1 m2 modtager i Danmark i forhold til Ækvator den 21. marts ved middagstid.  
 
Opgave 3.9: 
 Undersøg hvorfor folk i Sahara kan overleve i traditionelle sorte eller mørkt farvede klædedragter?  
 
Opgave 3.10: 
Hvilke samfundsmæssige og miljømæssige fordele og ulemper kan du påpege ved en 
temperaturstigning i Grønland, hvorved det sne- og isfri areal vokser?  
 
Opgave 3.11: 
På toppen af Kilimanjaro ved Ækvator i Afrika ligger der evig sne.  
Snedækket på Kilimanjaro er imidlertid aftaget i de senere år, og er et meget illustrativt billede på 
den øgede globale temperatur og klimaændring, som ofte anvendes i klimadebatten.  
Find billeder og tekst på nettet, og undersøg forskellige meninger om, hvad årsagen til det mindre 
snedække kan være.  
 
Opgave 3.12: 
Den Nordatlantiske Strøm indgår i de store globale havstrømme.  
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Man har i de senere år været bekymret for, om strømmen (Golfstrømmen) var i aftagende.  
Undersøg vha. Internettet problemstillingen og redegør for, hvordan "Grønlandspumpen" fungerer. 
 
 Opgave 3.13: 
Amerikanske NASA følger udviklingen omkring is-afsmeltningen på Grønland meget nøje. 
Læs denne lille artikel. 
http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2012/24jul_greenland  
 
Isens omfang i havet ved Nordpolen følges af National Snow and Ice Data Center (NSIDC) i USA.  
Følg udviklingen måned for måned siden 1979 her:  
http://nsidc.org/data/seaice_index/archives/image_select.html  
 
Undersøg på Internettet om der er andre og nyere informationer. 
(Hvis du vil koncentrere dig om kilder fra NASA, så indsæt "site:nasa.gov" i søgefeltet).  
Lav en note om udviklingen.  
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4. Hvordan opstår lufttryk og vinde?  
 
For at forstå Jordens vejr og klima skal du 
foruden dit kendskab til nedbørsdannelse og 

temperaturændringer også have tjek på 
vindene, og hvordan de opstår.  

 
 

Luftens tryk – hvad er det? 

 
Vi tager udgangspunkt i dine egne erfaringer:  
- Du kommer hjem fra træning sidst på 

eftermiddagen, sætter kartoflerne over og 
går i bad. Imens koger kartoflerne over, idet 
luften inde i gryden har trykket låget af.  

- Du har kogt marmelade og hældt det på glas, 
skruet låget på, og lidt efter lyder der et lille 
knald, idet bliklåget nu buler lidt ned i 
glasset og dermed sidder godt fast.  

 
I disse to eksempler skyldes resultatet, at 
luftens tryk har ændret sig i forhold til den 
omgivende luft, og baggrunden for dette er, at 
luftens temperatur har ændret sig, altså en 
termisk årsag.  
I kartoffelgryden fik vi dannet et termisk 
højtryk, da luften blev varmet op og 
udvidede sig.  
I marmeladeglasset fik vi dannet et termisk 
lavtryk, da luften i glasset blev afkølet og 
trak sig sammen. 
Du kender processerne fra dine tæer i skoene 
på diskoteket og ved fodbadet når du kom 
hjem. 

 
- Du er i bil på vej op over Storebæltsbroen en 

dag med stærk sidevind. Da du passerer 
pylonen (brotårnet), giver det et ordentlig 
ryk i bilen. Det var vindens tryk på bilen, 
der ændrede sig.  

- Du er på diskotek og din partner giver dig et 
ordentligt smækkys med efterfølgende 
sugemærke.  
 Han lavede det ved at skabe et solidt 

undertryk eller lavtryk inde i munden ved 
hjælp musklerne, altså en kraftpåvirkning, så 
kysset du fik var altså et dynamisk lavtryk.  

 
- Lidt senere jokker han dig over tæerne. Hvor 
ondt det gør, afhænger af det tryk han udøver 
på dine tæer, hvilket igen er afhængig af hans 
vægt, et dynamisk højtryk. Hvad du vejer er 
ligegyldigt. Det er presset ovenfra der på 
grund ad tyngdekraften er afgørende.  
Det lyder indlysende, men husk det nu 
alligevel, så derfor:  

 
 
Ved luftens tryk forstår man vægten af luften over det pågældende sted.  
 
Figur 30: Luftens tryk. 
 
Som følge heraf må luftens tryk aftage, jo 
højere man kommer til vejrs, idet vægten af 
luftsøjlen over stedet nu er mindre. I 5 km’s 

højde er der således kun halvt så stort et 
lufttryk som ved jordoverfladen. 
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Kommer du lidt hurtigt op i mere end 2-3 
km’s højde, f.eks. med skiliften på et 
skisportssted, kan du risikere symptomer på 

højdesyge i form af hovedpine på grund af det 
lavere lufttryk.  

 

Måling af luftens tryk  
 
Luftens tryk eller vægt måltes tidligere med et 
kviksølvbarometer. Måske har dine 
bedsteforældre stadig sådan et hængende 
hjemme i stuen. 
 
Det fungerer som vist på figuren herunder ved 
at luften oven på kviksølvet i karret presser 
kviksølvet op i det lufttomme glasrør. Jo 
højere lufttryk, jo højere stiger kviksølvsøjlen. 

Så det fungerer i princippet som en gammel 
købmandsvægt, blot med luft på den ene 
vægtskål og kviksølv på den anden.  
 
Kviksølvbarometeret anvendes ikke længere, 
selv om det var meget præcist, da kviksølv er 
giftigt. Vi kan godt bruge vand i stedet, men 
så bliver vandsøjlen omkring 10 meter høj. 

 

 
Figur 31. Princippet i et kviksølvbarometer. 

 
Dit nyere barometer hjemme i stuen består 
sikkert af én eller flere blikdåser, og jo højere 
tryk desto mere presses dåserne sammen. 
Bevægelsen overføres så til viseren på 
barometeret.  
 
Det gamle kviksølvbarometer målte, hvor højt 
kviksølvet var presset op i røret. 
Normaltrykket gav en 76 cm eller 760 mm 
høj søjle, så man sagde at trykket var ”760 
mm kviksølv (Hg)”.  
 

Senere har man i mange år brugt enheden 
”bar”, hvor 760 mm Hg = 1013 mb (millibar).  
I dag anvendes globalt enheden Pascal (1 Pa = 
N/m2).   
 
 
Normaltrykket er 1013 hPa (hektoPascal).  
 
 
På tankstationens trykmåler kan du også 
rende ind i andre enheder (f.eks. Psi), hvis 
historie daterer sig til bilens udvikling i 
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Amerika, dvs. gamle amerikanske enheder. Så 
kik godt efter, når du skal tjekke dæktrykket.  
 
På bl.a. gasflasker kan du møde udtryk som 
”2 atmosfæres tryk”, hvilket blot betyder, at 

trykket er dobbelt så højt som atmosfærens 
gennemsnitstryk (normaltrykket) ved 
jordoverfladen, altså 1013 hPa. 

 
 

 

  
 
Figur 32. Dæktryksmålere på OK-tanken og Q8-tanken.  
Den internationale enhed pascal (Pa) er ikke dukket op endnu. 
 
 

Højtryk og lavtryk 
 
Du kender udtrykkene fra den daglige 
vejrudsigt, hvor højtryk ofte kædes sammen 
med stabilt godt vejr, og lavtryk på vej mod 
Danmark oftest medfører ustadigt og dårligt 
vejr med regn og blæst.  
 
Men hvordan er højtryk (H) og lavtryk (L) 
defineret?  
Du vil sikkert foreslå, at et højtryk betyder, at 
trykket er højere end normalen på 1013 hPa.  
Men selvom det lyder logisk, vil det være 
usmart i praksis.  
 

Eksempel: 
Hvis du skal blæse i en trompet, skal du 
danne et højere tryk inde i munden end 
udenfor, så luften blæser ud igennem 
trompeten.  
På tilsvarende vis er det smart, hvis 
støvsugeren danner et lavere tryk inde i posen 
end udenfor, så nullermændene blæser ind i 
støvsugerposen.  
Hvad trykket reelt er målt i hPa, er jo 
uinteressant. Så derfor er definitionen:  
 
 

 



________________________________________________________________________________ 
 
"Jordens Vejr og Klima" © 2012 Flemming Sigh                    ISBN  978-87-995674-0-9  50 
 

 
Ved et højtryk (H) er trykket højere end omgivelserne (i samme højde over havniveau).   
 
Ved et lavtryk (L) er trykket lavere end omgivelserne (i samme højde over havniveau).  
 
Figur 33. Definitionen på højtryk og lavtryk. 
 
Højtryk og lavtryk er således relative 
begreber, ligesom du kan være høj i forhold 

til dine forældre og lav i forhold til dine 
søskende. 

 
 

Vindenes retning 
 
Ved et højtryk blæser luften væk fra 
højtrykscentret ud mod omgivelsernes lavere 
tryk. 
Ved et lavtryk blæser luften ind imod 
lavtrykscentret fra omgivelserne.  
 
Men kikker du nu på verdenskortet over vind- 
og havstrømme i dit atlas eller elektroniske 
kort, ser du at alle pilene er buede. Og ser du 
på et vejrkort med lufttryk og vinde, ja så ser 
du at vindene ikke blæser direkte mod 
lavtrykscentret eller væk fra højtrykscentret, 
men derimod nærmest i cirkler rundt om 
centrene. 
 
Du kender det også fra TV-avisens 
satellitbilleder, hvor du kan se at skyerne 

drejer rundt om orkanens centrum med stor 
fart. Her ses orkanen Isaac på vej mod New 
Orleans (2012).  
http://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagere
cords/79000/79040/isaac_goe_2012241_web
_h264.mov  (Download tager et øjeblik!) 
 
Vinden blæser i princippet fra højtryk mod 
lavtryk. Dette gælder da også over små 
afstande, men over større strækninger er 
vinden også påvirket af bl.a. ”Coriolis’s kraft” 
og af friktionen, dvs. den modstand som 
vinden møder fra bjerge, skove, byer osv.  
 
Coriolis’s kraft resulterer i en bevægelse 
beskrevet af den franske matematiker 
Coriolis, som opstillede reglen: 

 
 
Coriolis’s kraft afbøjer vinden:  

- til højre på den nordlige halvkugle, og  
- til venstre på den sydlige halvkugle,  

når man står med vinden i ryggen. 
 
Figur 34. Coriolis's lov. 
 
Det betyder at hvis du står i Odense og vinden 
kommer fra syd, så vil den ikke havne i Oslo, 
der ellers ligger præcis nord for Odense, men 
undervejs dreje af til højre mod Karlstad i 

Sverige, forudsat at der ikke er andre 
forstyrrende vejrelementer.  
Årsagen er Jordens rotation om sin egen akse 
én gang i døgnet. Rotationen indebærer, at en 
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tilsyneladende ”stillestående” luft på Ækvator 
bevæger sig øst på, sammen med Jorden, med 
en hastighed på 40.000 km i døgnet. En 

tilsvarende ”stillestående” luft over Oslo (60 
°N bredde) har derimod kun en fart på 20.000 
km i døgnet mod øst (cos 60 ° = ½).  

 

 
Figur 35. Coriolis-effekten drejer vinden til  

højre på den nordlige halvkugle. 
 
 
Vi vil ikke her kaste os ud i større 3D-
regnestykker om Coriolis’s kraft og friktion, 
men blot beskrive bevægelserne billedligt.  
 
Skyder du en kanonkugle af fra Odense mod 
Oslo, ja så har kuglen når den forlader 
kanonen en fart både imod Oslo i nord, men 
den har også selve kanonens fart imod øst.  
Når den nogen tid senere skulle være 
ankommet til Oslo, ja så er Oslo ikke nået 
frem under den endnu, da Oslo bevæger sig 
langsommere mod øst end Odense. Under 
kuglen ligger derimod Karlstad.  
Set fra Odense er kuglen drejet til højre.  
 

Du kan demonstrere princippet på en 
skriveglobus. Træk en streg fra Nordpolen 
ned mod Ækvator.  
Tegn nu stegen én gang til i den samme 
retning ned mod Ækvator, men hvor du 
samtidig drejer globussen mod øst. Den nye 
streg beskriver en flot bue, drejet til højre set i 
bevægelsesretningen.  
På tilsvarende vis sker en drejning til venstre, 
når du tegner fra Sydpolen mod Ækvator.  
 
Coriolis’s kraft er en fiktiv (en 
tilsyneladende) kraft. Den eksisterer ikke i 
virkeligheden, så du kan ikke bruge den som 
alternativ energikilde, men den er nu god nok 
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til at beskrive vindenes og havstrømmenes 
bevægelser.  
 
Fænomenet ”fiktiv” bevægelse kender du, når 
du sidder i toget og venter på afgang. I 
nabotoget sidder din gode ven. Pludselig 
begynder hans tog at bevæge sig, men er det i 
virkeligheden dit eget tog, eller begge, der er 
sat i gang. Du er nød til at afgøre sagen ved at 
kikke ud af det andet vindue for at se, om din 
mor stadig står og vinker til dig. 
 
Blæser der i Danmark en vestenvind, ja så 
betyder det at vinden bevæger sig fra vest 
mod øst med en fart, der er større end 
Danmarks fart mod øst. Det betyder, at vinden 
bremses af friktionen fra landskabet under 
den. Derfor søger vinden mod steder, der har 
samme hastighed som den selv. Det har 
landskabet mod syd, så vinden drejer sydpå. 

Den drejer altså til højre i forhold til den 
oprindelige retning.  
 
Du kender princippet fra et vandløb. Stikker 
du hånden ned i vandløbet, så søger vandet 
udenom din hånd til den side, hvor 
modstanden er mindst, så vandet kan bevare 
sin bevægelse. På samme måde drejer du 
uden om de gamle damer, når du styrter ned 
igennem gågaden til din date. 
 
Blæser der i Danmark en østenvind, ja så 
betyder det at vinden bevæger sig fra øst mod 
vest set fra Danmark, men i virkeligheden 
bevæger den sig mod øst ligesom Jorden, blot 
med en fart, der er mindre end Danmarks fart 
i rotationen mod øst. Igen vil vinden søge 
mod steder med samme hastighed som den 
selv, dvs. nordpå. Den drejer dermed til højre, 
når du står med vinden i ryggen. 

 
 

Vindenes hastighed  
 
Hvad er din erfaring? 
Du har nok bemærket, at det ofte blæser mest 
ude ved kysten, og især ved Vestkysten i 
Jylland.  
Måske har du været ude at sejle eller måske 
surfer du. Så har du lagt mærke til, at både 
vindens hastighed og vindens retning kan 
skifte ganske hurtigt i Danmark.  
Du har sikkert også lagt mærke til, at det på 
dage med ret svag og stabil vind pludseligt 
kan blæse meget op, når en kraftig regnbyge 
nærmer sig. 
 
Hvor kraftigt det blæser, f.eks. hen over 
Storebælt imellem Nyborg og Korsør, 
afhænger af hvor stor trykforskel der er 
imellem de to byer.  

Linjer på vejrkortet igennem punkter med 
samme tryk kaldes isobarer (lige-tryks-
kurver). Jo tættere isobarerne ligger, jo 
kraftigere vind.  
 
Man skulle forvente, at vinden blæste på 
tværs af isobarerne, men på grund af coriolis-
effekten, og især over havet med lille friktion 
og store afstande, afbøjes vinden ofte, så den 
reelt blæser langs med isobarerne.  
 
På www.dmi.dk ligger vindkort-animationen 
pt. her: Danmark / Vejrkort / Vind (- og rul 
også ned!) 
(DMI forbedrer løbende deres hjemmeside, så 
placeringen kan skifte).  
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Vindens hastighed måles i meter per 
sekund (m/s).  
 
Almindeligt blæsevejr inde i Danmark ligger 
ofte på 5-10 m/s. Kommer vinden op på 
omkring 15 m/s taler vi om kuling, og så 
synes selv en beboer ved Vestkysten at det 

blæser. Ved storm er vindhastigheden oppe på 
25-33 m/s. Over 33 m/s taler vi om orkan. En 
kategori 5 orkan kan ved kysten nå op på 
omkring 70 m/s, men det oplever vi heldigvis 
ikke i Danmark. Hvis du én gang har oplevet 
og set virkningerne af en sådan orkan, 
glemmer du det aldrig. 
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Opgaver om luftens tryk og vinde  

 
Opgave 4.1:  
Hvad er der sket med min vandflaske?  
Flasken ses her, efter at den var tømt 3250 meter over havet, og derpå efter at den var fragtet ned til 
havniveau. 
 

  
 
Figur 36. Tom vandflaske før og efter. 

 
Opgave 4.2: 
1. hjælp ved højdesyge. 
Du er på trekking tur i Nepal eller i Andesbjergene, eller du har valgt en hurtig turisttur til toppen af 
Kilimanjaro (5895 m.o.h.). Du får først hovedpine, bliver lidt senere almen utilpas, bliver svimmel, 
kaster op, og din puls og hjerterytme bliver unormal høj. Du har med andre ord fået en regulær 
højdesyge (AMS = acute mountain sickness), der ligesom dykkersyge er livsfarlig.  
Hvad skal du gøre så hurtigt som muligt? Find løsningen på en kvalificeret side på Internettet! 
 
Opgave 4.3: 

Vis på de globale klimakort over temperatur, tryk- og vindkort, du sikkert har adgang til i atlas (på 
papir eller elektronisk), hvor der forekommer termiske høj- og lavtryk.  
Forklar sammenhængene!  
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Opgave 4.4: 
Hvor skal jeg købe aktier i vindmøller?  
Danmark er i høj grad ved at blive et vindmølle-land, både til lands og til havs.  
Men hvor henne i verden blæser det mest?  
Søg på Internettet efter et kort, der viser vind-energiens fordeling på kloden.  
(Tip til søgeord: surface wind energy world map).  
 
Hvor er der vind, og er der kunder eller potentielle kunder i nærheden? 
Er der allerede gang i udnyttelsen af vindkraften, de steder som på peger på? 
 

 
 
Figur 37: Vindmøller langs den jyske vestkyst ved Hvide Sande. 
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5. Det globale vindsystem 

 
Vi har indtil nu set på en række vigtige 
fysiske forhold, der forklarer hvorledes 
nedbøren dannes, hvorfor temperaturen 
varierer, samt hvordan vindene opstår.  
 
Vi vil i det følgende se på, hvorledes især 
temperaturvariationerne på kloden sætter de 
processer i gang, der resulterer i 
vejrforholdene rundt om på kloden.  
 
Man kan lidt forenklet sige, at der kun er to 
vejrsystemer at sætte sig ind i.  
 
Det ene er ITK-systemet (ITC eller ITCZ), 
den intertropiske konvergenszone, der - lidt 
forsinket - følger med Solens årlige 
forskydning imellem nordlige vendekreds 

(23½ ° nordlig bredde) og sydlige vendekreds 
(23½ ° sydlig bredde).  
 
Hermed styrer ITK-systemet vejret i et bredt 
bælte fra ca. 30 °N til 30 °S hen over 
Ækvator, hvilket stort set svarer til den 
tropiske klimazone. Luften roterer i de to 
Hadley-celler på hver sin side af Ækvator.  
 
Det andet vejrsystem er front-systemet, der 
præger vejret nord og syd for troperne. Det vil 
i vores del af verden sige området fra det 
nordligste Afrika og op igennem Europa.  
Dette område svarer til den subtropiske, den 
tempererede og den polare klimazone.  
Her ligger Ferrel-cellen og Polar-cellen. 

 
 

 
Figur 38. Det globale vindsystem. 
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Vejret længst mod nord og syd - ved polerne, 
samt over Grønlands indlandsis er præget af 
den massive kulde. Herved trækker luften sig 
sammen, og der opstår et termisk højtryk.  
 
Processen ved polerne er den samme, som vi i 
næste afsnit beskriver ved Ækvator, bare lige 

omvendt, idet der ved Ækvator opstår et 
lavtryk på grund af varmen.  
 
Vi vil i de to følgende kapitler beskrive de to 
vejrsystemer ud fra denne 3-celle-model.  
Virkelighedens vejr er mere kompliceret, men 
du vil i løbet af de næste to afsnit komme 
meget langt i forståelsen af Jordens vejr. 
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6. Vejret i troperne  
 
ITK-zonen og passatvindene  
 
Hvad er din erfaring med luft, der varmes op?  
Koger du vand i din elkedel, kan du se på 
vanddampen, at luften stiger til vejrs. 
Når radiatoren under vinduet i stuen tændes, 
varmes luften over radiatoren op, hvorved 
uroen i vinduet sættes i bevægelse.  
Omkring et tændt stearinlys er der varmest 
over lyset i forhold til siderne i samme 
afstand. 
Når ballonskipperen tænder for brænderen, 
varmes luften i ballonen op, og den stiger til 
vejrs. 

Vi vil i det følgende nøje gennemgå denne 
vigtige proces, som foregår i stor skala i et 
bælte omkring Ækvator med virkning helt ud 
til omkring 3500 km nord og syd for Ækvator, 
og som dermed styrer vejr- og 
klimaforholdene i troperne.  
Processens enkelte elementer afbildes 
herunder som en lille tegneserie på 5 
tegninger A-E. 

 

 
Figur 39. Tegning A: Dannelsen af termisk lavtryk ved Ækvator.  
 
På tegning A ses et tværsnit af atmosfæren fra 
den nordlige vendekreds henover Ækvator til 
den sydlige vendekreds.  
For at få lidt styr på, hvad der sker, tænker vi 
os, at luften nær jordoverfladen er inddelt i 3 

kasser med elastiske, småhullede vægge, og at 
jordoverfladens krumning er rettet ud til en 
vandret linje.  
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Vi tager ligeledes udgangspunkt i en stabil 
vejrsituation, hvor temperaturen og lufttrykket 
er ens i alle 3 kasser, dvs. temperaturen og 
lufttrykket falder naturligvis med stigende 
højde over havet.  Tallene på figuren angiver 

trykket i hPa (hektopascal). I 10 km’s højde er 
der færre luftmolekyler over stedet. Derfor er 
vægten af dem - eller lufttrykket - heroppe 
kun 300 hPa. 

 
 

 
Figur 40. Tegning B: Dannelsen af termisk lavtryk ved Ækvator.  
 
På tegning B står Solen lodret over Ækvator 
(den 21. marts eller den 23. september ved 
lokal middag). Derved varmes jordoverfladen 
op, og jorden varmer derpå luften op over 
Ækvator, og kassen udvider sig.  

Luften vil på grund af opvarmningen udvide 
sig, primært opad hvor der jo er bedst plads, 
dvs. luften stiger til vejrs.  

Lufttrykket nede ved jordoverfladen i 
Ækvator-kassen er stadig 1013 hPa, da der jo 
er det samme antal luftmolekyler over stedet 
som før, de fylder blot noget mere opad.  
 
Men oppe i 10 km’s højde er der nu kommet 
nogle flere molekyler over stedet (den grå del 
af kassen), så vægten i 10 km’s højde er nu 
steget fra 300 til 350 hPa.  
 

Eksempel:  
20 mennesker holder fest i stue-etagen. 
Husets fundament belastes af vægten af de 20 
personer. Ud på aftenen bliver der for varmt i 
stuen og 10 personer går op på 1. sal. Gulvet 
på 1. sal har nu fået øget trykket med vægten 
af de 10 personer. Men husets fundament skal 
stadig bære alle 20 personer, dvs. har uændret 
tryk.  
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Figur 41. Tegning C: Dannelsen af termisk lavtryk ved Ækvator.  
 
Tegning C: Trykket i Ækvator-kassen i 10 
km’s højde på de 350 hPa er jo højere end 
omgivelsernes tryk på 300 hPa (i de to 
vendekreds-kasser i 10 km’s højde).  
Der er med andre ord opstået et højtryk (H) i 
10 km’s højde over Ækvator, og tilsvarende et 

relative lavtryk (L) i 10 km’s højde over 
vendekredsene.  
Derved blæser luften oppe i stor højde over 
Ækvator mod nord og syd ud i de to 
vendekreds-kasser. 

 

 
 Figur 42. Tegning D: Dannelsen af termisk lavtryk ved Ækvator.  
 
Tegning D: Da der i de 2 vendekreds-kasser 
er kommet mere luft til oppe i 10 km’s højde, 
stiger antallet af luftmolekyler i hele de to 
vendekredskasser.  

Vægten målt nede ved jordoverfladen ved 
vendekredsene er dermed steget fra 1013 hPa 
til f.eks. 1020 hPa.  
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Til gengæld blæste der luft væk fra Ækvator i 
10 km’s højde, hvorved den samlede vægt af 
Ækvator-kassen falder fra 1013 hPa til f.eks. 
990 hPa.  
 

Dermed har vi fået dannet et lavtryk (990 
hPa) nede ved jordoverfladen ved Ækvator 
og tilsvarende et højtryk (1020 hPa) ved 
vendekredsene.  

 

 
Figur 43. Tegning E: Dannelsen af termisk lavtryk ved Ækvator.  
 
Tegning E viser slutresultatet:  
Luften nede ved jordoverfladen blæser på 
grund af trykforskellen fra vendekredsene ind 
imod Ækvator, hvor den stiger til vejrs.  
Ved de to vendekredse synker den kolde luft 
ned fra 10 km’s højde til jordoverfladen. Den 
varmes op undervejs, hvorved 
fugtighedsgraden falder. Når den derpå blæser 
mod Ækvator, er det som en tør vind, en 
passat-vind.  
 

Da trykket ved jordoverfladen ved Ækvator jo 
er opstået ved Solens opvarmning, er det et 
termisk lavtryk. 
 
Som det ses på figur 38 (kap. 5) er der hermed 
opstået to luftcirkulationer, Hadley-celler, én 
på hver side af Ækvator. Tilsammen skaber 
de den intertropiske konvergenszone  
(ITK, ITC eller ITCZ)  
( inter = imellem,  
tropisk = tropics = vendekredsene, 
konvergens = møde).  
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ITK-zonens daglige vejr?  
 

Ved Ækvator står Solen op og opvarmer 
jorden og dermed luften i løbet af 
formiddagen. Når luften i løbet af 
eftermiddagen stiger til vejrs, afkøles den og 
det styrt- regner i regnskoven.  
I stor højde over Ækvator er luften iskold og 
kan derfor næsten intet vand indeholde.  
Denne luft blæser mod vendekredsene, hvor 
den synker ned mod jordoverfladen.  
Derved opvarmes luften, så den maximalt kan 
indeholde meget mere vanddamp.  
Fugtighedsgraden bliver dermed særdeles lav, 
så vi får ørken eller busksteppe ved 
vendekredsene.  
 
Luften, der langs jordoverfladen blæser fra 
vendekredsene mod Ækvator, kaldes 
passaten. På grund af Coriolis-effekten 

afbøjes den til højre i forhold til 
bevægelsesretningen på den nordlige 
halvkugle og bliver dermed til en NØ-passat. 
På den sydlige halvkugle afbøjes den til 
venstre, altså en SØ-passat.  
Ved Ækvator mødes de to passatvinde og 
stiger til vejrs som vist i figur E ovenover.  
 
Sejlskibene kunne derfor i gamle dage 
risikere at ligge stille, når de kom ind i 
Ækvatorområdet, hvis der ingen horisontal 
vind var. Derfor hedder området kalmebæltet 
(det rolige bælte, calm = rolig). Hvis der så 
heller ingen havstrøm var i området, ja så var 
situationen livsfarlig for besætningen, da man 
ikke kunne komme videre og ikke kunne få 
drikkevand og friske madvarer om bord. 
Besætningen fik skørbug og døde.  

 
 

ITK-zonens årlige bevægelse. 
 
Nu står Solen jo som bekendt ikke lodret over 
Ækvator hele året rundt.  Når vi på den 
nordlige halvkugle har sommer, rykker Solen 
- set fra Jorden - nordpå og står lodret over 
den nordlige vendekreds den 21. juni.  
 
ITK-lavtrykket og regnområdet ved Ækvator, 
der jo er forårsaget af Solens opvarmning, 
følger derfor med nordpå. Men da Solen jo 
lige skal have varmet jordoverfladen op, 
bliver ITK-zonens årlige bevægelse forsinket 
1-2 måneder i forhold til Solens.  
 
Men inden regnområdet er nået helt nordpå til 
vendekredsen, er Solen allerede på vej sydpå 
igen.  

Derfor når regnområdet ikke frem til 
vendekredsen.  
 
Tilsvarende rykker Solen syd for Ækvator, 
når den sydlige halvkugle har sommer (i vores 
vinter), og står lodret over den sydlige 
vendekreds den 21. december.  
Samtidig er ITK-zonens centerlinie og regn 
rykket syd for Ækvator.  
 
Håbet for vores besætning på sejlskibet i 
kalmebæltet var derfor, at Solens årlige 
vandring mod nord eller syd, ville trække 
ITK-zonen med sig, så passatvinden igen 
kunne få sejlskibet i fremdrift.  
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Figur 44. Området i Afrika der er berørt af ITK-zonen i marts-september og september-marts.  
 
Figuren herover er en principskitse. 
Virkeligheden er mere kompliceret.  
En animation kan ses her: 
http://www.physicalgeography.net/fundament
als/images/animcirculation.gif  
 
ITK-zonens aktuelle placering lige nu i dag 
kan normalt ses på satellit-animationen fra 
Meteosat i form af skyerne (hvide), der 
popper op over især regnskoven i Afrika:  
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/satelli
t/msg_fuldklode_animation.htm   
 
Og et sammensat radarbillede for hele kloden 
ses her:  
http://www.metoffice.gov.uk/weather/satellite  
 
Vi har således fået forklaringen på den store 
nedbørsmængde i et bælte omkring Ækvator, 
hvor den naturlige plantevækst derfor er 
regnskov. De tørre og varme passater kan på 
deres vej optage meget store vandmængder, 
som så fortættes til regn, når passaterne 
mødes og stiger til vejrs op i stor højde.  

Vi har også fået forklaringen på, at den årlige 
nedbør aftager, når vi bevæger os længere 
nordpå eller sydpå fra Ækvator, samt at 
regntiden i disse egne er om sommeren, dvs. i 
juni-juli-august på den nordlige halvkugle, og 
i december-januar-februar på den sydlige 
halvkugle. Her er den naturlige plantevækst 
savanne.  
 
Og længst nordpå og sydpå i troperne, ved 
vendekredsene, finder vi busksteppe og ørken.  
 
Da ITK-zonens vejr godt nok er startet op af 
Solen, men jo også er påvirket af de øvrige 
vejrsystemer på Jorden, kan vi opleve, at ITK-
regnen ikke når lige langt mod nord og syd 
hvert år.  
Derved kan der opstå tørkekatastrofer i de 
lande, der er mest udsat for fravær af ITK-
regnen, især når det sker flere år i træk. Det er 
især Sahel-landene i Nord-Afrika langs 
Sahara-ørkenens sydgrænse. 
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Huske-sætning om ITK-zonen:  
 
”Når Solen skinner, bliver det regnvejr”. 
 
 
Figur 45. Solen sætter ITK-processen i gang. 
 
 

Monsun-effekten og monsunvindene 
 
Hvad er din erfaring?  
Du har sikkert i TV-nyhederne set og hørt om 
store ødelæggelser pga. monsunvinde og 
monsunregn med store oversvømmelser til 
følge, oftest i området omkring det 
lavtliggende Bangladesh i Syd-Asien.  
 
Om sommeren, når Solen står lodret over 
Bangladesh, der ligger på den nordlige 
vendekreds, skulle vi efter vores viden om 
ITK-zonen forvente et tørt område.  
Men Bangladesh ligger også ud til et stort 
hav, det Indiske Ocean. 
 
Vi har tidligere set på, at et landområde vil 
blive varmet mere op end et omgivende 
havområde. Derved bliver luften over land 
varmere end luften over havet. Dette 
medfører, svarende til beskrivelsen af ITK-
effekten, at der dannes et lavtryk over land i 
forhold til et højtryk ude over havet, hvorved 
vinde med et stort indhold af vanddamp vil 

blæse fra havet ind over land. Her stiger de 
ligesom passaten til vejrs på grund af 
opvarmningen. Hvis der samtidig - som i det 
vestlige Indien - ligger en bjergkæde i vejen, 
bliver nedbøren særlig stor.   
 
Disse vinde kaldes sommermonsuner, og er 
således i virkeligheden opstået ved en 
kombination af monsuneffekten imellem land 
og hav, og ITK-effekten, som beskrevet 
ovenfor.  
 
Om vinteren bliver landet afkølet mere end 
havet, hvorved der over land opstår et termisk 
højtryk, og vi får fralandsvind, en 
vintermonsun.  
 
Monsunvindene optræder især hvor store 
land- og havområder mødes, men 
forekommer også i lille skala herhjemme, 
hvor vi blot taler om søbrise og landbrise. 
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Opgaver om termiske tryk og vejret i troperne  
 
Opgave 6.1:  
Hvor skal radiatoren placeres? 
Beskriv ud fra din viden om luftstrømningerne omkring et termisk lavtryk (~ ITK-zonen), hvorfor 
vi i vores huse placerer radiatoren nede under vinduet (R1 på figuren herunder).  
Hvorfor ville det ikke være smartere at placere den lidt af vejen oppe ved loftet (R2 på figuren)?  
 

 
Figur 46. Placering af stuens radiator. 
 
 
Opgave 6.2: 

Skal du surfe eller ej? 
a) Efter en dags regn i juli måned, skinner Solen nu fra en skyfri himmel. Du bor lidt væk fra 

kysten, inde i landet, hvor ikke en vind rør sig. 
Alligevel pakker du og din kæreste surf-brættet og tager ud til kysten, for din erfaring siger dig, 
at der nok bliver pålandsvind ude ved kysten om eftermiddagen.  
Hvorfor? (forudsat at ikke andre udefra kommende vejrforhold dukker op).  

b) Sidst på eftermiddagen begynder det pludseligt at blæse op med ret kraftige vindstød, og du 
opdager, at der inde over land er særdeles mørke skyer, et tordenvejr er under opsejling.  
Hvad er der sket med vejret?  

c) Din kæreste er ikke så meget til blæst og tordenvejr, men alligevel foreslår du at I bliver, og at 
der venter en romantisk strandtur omkring kl. 22-23 med tørvejr og fuldstændig vindstille.  
Hvorfor tør du stille det i udsigt?  
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d) I kom ikke ud på strandtur kl. 22, men først senere på natten, hvor der til gengæld venter jer en 
smuk solopgang. Men nu er der blevet fralandsvind.  
Hvorfor?   

 
Opgave 6.3:  

Hvornår skal du på tur til Indien og igennem Australiens ørken? 
Du har måske som mange andre unge en plan om en længere tur til Syd-Asien og Australien.  
Hvornår på året vil du besøge Indien og rejse tværs igennem den australske ørken?  
Hvad er argumenterne?  
 
Opgave 6.4:  
Hvorfor oplever Nordafrika gang på gang tørkeproblemer og sult?  
Det er der nok en række sammenfaldende forklaringer på, men.. 
a)  hvilket meteorologisk forhold er i al fald en hovedårsag?  
b) Nødhjælpsorganisationerne oplever undertiden at forsyningerne må frem via luftvejen, hvilket er 

kostbart.  Hvilke måneder er der størst risiko for, at nødhjælpsforsyningerne ikke kan nå frem ad 
landevejen på grund af nedbør og dermed ødelagte veje?  

c) Giv en vurdering af, hvorfor årene med tørke selv i vor tid kan udvikle sig til katastrofer af bl.a. 
demografiske årsager?  

 
Opgave 6.5:  
På atlassets tryk- og vindkort for juli måned kan man iagttage et højtryk i den sydlige del af det 
Indiske Ocean sydøst for Madagascar samt et lavtryk over Iran-Pakisten. Vinden burde umiddelbart 
blæse fra højtryk mod lavtryk. Men undervejs slår den et slag ind mod Afrikas kyst.  
a) Forklar denne omvej ud fra dit kendskab til Coriolis-effekten! 
b) Hvorfor hedder vinden først SØ-passat, og derpå SV-monsun? 
 
Opgave 6.6:  
Hvordan opstår vejret ved Nordpolen og i det omgivende polarområde?  
Luften over Nordpolen er meget kold i forhold til omgivelserne.  
Gennemgå vejret ved Nordpolen ved hjælp af tegninger og argumenter, svarende til beskrivelsen af 
ITK-zonen – bare lige omvendt.  
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7. Vejret nord for troperne 

  
Vi vil i det følgende koncentrere os om vejret 
på den nordlige halvkugle, idet tilsvarende 

vejrforhold findes på den sydlige halvkugle, 
blot spejlet omkring ækvator.   

 
 

Polarfronten 
 
På figuren herunder genkender vi figuren, der 
viste luftcirkulationen ved Ækvator (de to 
Hadley-celler). Her er figuren nu udvidet til at 
dække hele tværsnittet af atmosfæren fra 
Ækvator til Nordpolen. Figuren viser især 
forholdene over de store oceaner, hvor der 
ikke er store land- og bjergområder med deres 
indvirkning på det lokale vejr. Vi vil således i 
det følgende især bruge Atlanterhavet som 
eksempel.  

Fra højtrykket (H) omkring den nordlige 
vendekreds, hvor både Hadley- og Ferrel-
cellens luft fra stor højde daler ned mod 
Jorden og varmes op, drejer en del af vinden 
mod Ækvator, som beskrevet i ITK-afsnittet.  
Den anden del af vinden drejer mod nord og 
blæser som en varm vind nordpå langs 
havoverfladen som en del af Ferrel-cellen.  

 

 
 
Figur 47. Det globale vindsystem. 
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Ved Nordpolen er der som bekendt meget 
koldt i forhold til omgivelserne længere 
sydpå. Derved trækker luften over Nordpolen 
sig sammen, synker nedad, og tiltrækker ny 
luft i højden. Herved opstår et termisk højtryk 
ved jordoverfladen, altså nøjagtig samme 
proces som ved Ækvator, bare lige omvendt.  
 
Den kolde luft fra Nordpolens højtryk blæser 
nu sydpå, for dér at mødes med den varme 
luft fra vendekredsen. Dette møde sker ved 
polarfronten*  
* Polarfronten må ikke forveksles med polarcirklen, 
der er navnet på breddegraden 66½ °N (S), eller med 
polarzonen, der er en klimazone (se kapitel 8).  
 
Ordet ”front” betyder ”grænse”, så 
polarfronten er altså en grænseflade imellem 
den kolde luft fra nord og den varme luft fra 
syd. At grænsen hedder polarfronten er ikke 
så velvalgt, da fronten imellem den kolde og 

varme luft sagtens kan befinde sig helt nede 
sydpå i Middelhavsområdet.  
 
Når den kolde luft møder den varme luft, 
kunne man måske tro, at den kolde luft hurtigt 
blandede sig med den varme til en lunken luft, 
men det sker ikke.  
Og da luft er en dårlig varmeleder udveksles 
energien ikke særlig hurtigt. Luft er derimod 
en god isolator, hvad du kender fra 
termovinduer og din lune dyne.  
 
Figuren herunder viser, hvad vi indtil nu har 
lært.  
På figuren ser vi Atlanterhavet fra Nordpolen 
til Sydpolen ovenfra som på et almindeligt 
kort. Vi kan genkende de højtryk og lavtryk 
samt vinde, vi hidtil har set langs 
jordoverfladen på de foregående 
tværsnitstegninger.  

 

 

 
Figur 48. Trykfordeling og vinde i Atlanterhavet. (Den indsatte firkant refererer til næste figur). 
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Vi kan fra ITK-afsnittet genkende lavtrykket 
(L) ved Ækvator samt NØ- og SØ-passaten.  
Nord herfor møder vi højtrykket (H) nær 
vendekredsen. I Atlanterhavet ligger 
højtrykket ofte ved øgruppen Azorerne 
(Açores).  
 

Nord herfor mødes den varme jordnære vind 
fra syd (Ferrel-cellen) med den kolde vind fra 
nord (Polar-cellen) ved et lavtryk, der ofte 
ligger omkring Island. Grænsefladen – 
Polarfronten - er indtegnet hen over havet.  
Ligeledes ses det, at vindene afbøjer pga. 
Coriolis-effekten.  

 
 

Vejret omkring polarfrontens vandrende lavtryk 
 
På figuren herunder ser vi et forstørret udsnit 
af figuren ovenover (den indsatte firkant).  
 

 
 
Figur 49. Vinde og trykforhold langs polarfronten. (Målestokken er vejledende).  
 
Der er to ting, som virker overraskende. 
Foruden det permanente lavtryk (L) ved 
Island, er der angivet 3 lavtryk (L1), (L2) og 
(L3) langs de 3 slyng på polarfronten. 
Endvidere drejer den kolde NØ-vind fra 
Nordpolen over til en NV-vind, vest for de 
nye lavtryk.  

Hvordan er dét gået til?  
Lavtrykkene langs polarfronten vil ofte 
dannes du for Amerikas østkyst ved et 
kompliceret samspil imellem 3 elementer, 
nemlig kraftige vestenvinde – jetstrømme - i 
10-15 km’s højde, den kolde polarlufts møde 
med den varme luft fra syd, samt den 
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underliggende varme Nordatlantiske strøm 
(Golfstrømmen). Jo større temperatur-
forskellene er, jo kraftigere bliver lavtrykkene 
langs polarfronten.  

Lavtrykkene vil samtidig som en støvsuger 
trække den kolde NØ-vind ind imod sig, som 
vist ved de stiplede pile på figuren herunder. 

 

 
 
Figur 50. Vindene omkring et vandrende lavtryk langs polarfronten på den nordlige halvkugle.  
 
Resultatet bliver de kraftigt markerede vinde 
på figuren.  
Vindene vil således blæse rundt om 
lavtrykket i en cirkulær bevægelse med 
mindre og mindre radius på grund af Jordens 
rotation (Coriolis-effekten).  
Du genkender billedet fra om efteråret, hvor 
de nedfaldne blade kommer hvirvlende hen 
over jorden i en cirkelbevægelse.  
 
Det gamle trick med at demonstrere Coriolis-
effekten ved at trække proppen op af et 
badekar med et godt sug og studere 
vandbevægelsen, holder desværre ikke for en 
nærmere udregning, men er da illustrativt fint 
til at vise den cirkulære bevægelse, hvad 
turistfolk lige nord og syd for Ækvator da 
også udnytter.  

Vandrende lavtryk. 
Vindene presser nu (se figur 49) på 
polarfronten fra NV og SV, hvorved der kan 
dannes et slyng på polarfronten ved (L1). 
Dette slyng skubbes derpå af vindene hen 
over Atlanterhavet mod øst. (L2) og (L3) er 
således to vandrende lavtryk, som tidligere er 
dannet dér, hvor (L1) nu er under dannelse.  
 
Du vil normalt kunne se udviklingen af  
vandrende lavtryk på billederne her:  
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/satelli
t.htm  
 
De vandrende lavtryk bevæger sig herefter 
mod Europa og stryger f.eks. ind over 
Storbritannien og Danmark. På figuren 
herunder ses et sådant vandrende lavtryk.  
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Figur 51. Et vandrende lavtryk. (Målestokken er vejledende).  
 
 
Den del af polarfronten, der rammes af den 
varme SV-vind, kaldes varmfronten og 
markeres med rød streg og røde halvbuer.  
Den del af polarfronten, der rammes af den 
kolde NV-vind, kaldes koldfronten og 
markeres med blå streg og blå trekanter (”is-
tapper”).  
 
Varmfronten. 
Vi vil nu se på vejrsituationen ved 
lokaliteterne [1] til [5] på figur 51.  
Vi starter ved varmfronten [2], hvor den 
varme SV-vind rammer den kølige luft. Da 
den varme luft er lettere end den kolde, vil 
den varme luft glide stille og roligt op over 
den kolde luft, som vist i tværsnittet i figur 52 

herunder. Herved afkøles den varme luft, som 
beskrevet i kapitel 2, og vi får et 
sammenhængende regnvejr under 
varmfronten, dvs. imellem lokalitet [2] og 
lokalitet [1].  
 
Den kølige luft under varmfronten ved 
lokalitet [1] på fig. 52 presses af fronten (se 
fig. 51), som jo er på vej mod øst, stille og 
roligt mod nordvest, og glider nord om 
lavtrykscentret, dvs. det er en svag S-SØ-
vind. Den er kold, men ikke is-kold, da den 
kommer fra et generelt lidt varmere område, 
og da regnen stammer fra den varme luft 
ovenover).  
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Figur 52. Tværsnit af vejret ved varmfronten.  
 
 

 
 
Figur 53. Varmfronten set fra [2] mod [1]. Frontfladen er netop gledet hen over fotografen,  
mens Solen er ved at stå op i øst. 
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Koldfronten. 
Ved lokalitet [4] på fig. 51 blæser den kolde 
NV-vind ind imod den varme SV-vind, og de 
mødes langs koldfronten.  

 
Tegner vi området ved koldfronten i tværsnit, 
ser det således ud:  
 

 
Figur 54. Tværsnit af vejret ved koldfronten.  
 
Den kolde og tunge NV-vind presser sig ind 
under den varme og lette SV-vind, som løftes 
til vejrs og giver regn, men denne gang i form 
af byger, ofte med kraftige vindstød og 
undertiden med torden.  
 
Den kolde NV-vind har over Danmark som 
regel fart på, da den kommer ude fra 
Atlanterhavet med lille friktion. Tættest ved 
jordoverfladen er friktionen størst, hvorved 
koldfronten (figur 54) får den lille bue nederst 
ved [4].  
Herved kommer den varme luft, der jo gerne 
vil opad, helt nede ved jordoverfladen i 
klemme imellem jordoverfladen og den kolde 
luft lige ovenover.  

Når trykforskellen bliver tilstrækkelig stor, 
smutter ”bobler” af varm luft opad, og udløser 
en regnbyge.  
Du kender situationen fra dit badekar, hvor 
det bobler op fra dit luftfyldte badedyr nede 
på bunden.  
 
Torden. 
I den varme luftboble på vej opad dannes små 
vanddråber, som i første omgang bliver blæst 
med opad. Undervejs møder de andre små 
vanddråber. De tiltrækker hinanden, som du 
har lært i kemi, og danner derved store 
vanddråber, som til sidst er så tunge, at de 
falder ned igennem skyen.  
 
Dråberne har ofte været så højt oppe, at 
vandet er frosset, og dermed kommer ned som 



________________________________________________________________________________ 
 
"Jordens Vejr og Klima" © 2012 Flemming Sigh                    ISBN  978-87-995674-0-9  74 
 

hagl eller sne, inden de når at tø igen. På 
grund af gnidningen imellem de små og store 
vanddråber i skyen, kan der opstå elektriske 
spændinger, som så udløses igennem et 
tordenvejr.  
 
Så når vi om vinteren har tordenvejr i 
Danmark, er det altid i forbindelse med en 
koldfronts passage, mens det om sommeren 
kan være enten ved koldfrontpassage eller på 
meget varme og fugtige dage, hvor luften 
sidst på eftermiddagen stiger hurtigt til vejrs 
(varmetordenvejr).  
 
Når koldfronten er rykket længere mod øst, 
får du det vejr som ligger over lokalitet [5] på 
fig. 51 og fig. 54. En kold, klar og blæsende 
vind fra NV. Ofte er der solskin, dvs. fint og 
lækkert vejr, hvis du sidder i læ på terrassen.  
 
Imellem varm- og koldfronten.  
Her blæser en varm vind fra SV, ofte med 
moderat styrke. Der er normalt fint og lunt 
vejr med hvide blomkålsskyer.  
Men om vinteren når den varme luft sydfra 
afkøles over Danmark – især efter en skyfri 
nattehimmel – kan luften let blive afkølet, så 
den kommer under dugpunktet (se kapitel 2). 
Dette kan resultere i tåge nede ved 
jordoverfladen (”mosekonens bryg”, se 
afsnittet om inversionslag i kapitel 9), og 
mange dage med lave grå skyer og måske lidt 
støvregn.  
 
Længst mod nord kan koldfronten have 
indhentet varmfronten, så de to front-afsnit 
smelter sammen. Man siger, at de okkluderer 
eller at der er sket en okklusion, og markerer 
det med frontsymbolerne (skiftevis rød bue og 
blå ”istap”). 
 
 

Dagens vejrudsigt.  
Herefter er det en smal sag at lave dagens 
vejrudsigt for dit opholdssted.  
Du flytter nu blot vejret fra lokaliteterne [1] 
til [5] på de forrige figurer hen over dig.  
 
Når et vandrende lavtryk er på vej mod 
Danmark, oftest fra vest mod øst, begynder 
barometret at vise faldende tryk. Ved position 
[1] oplever du, at der kommer et 
sammenhængende skylag højt oppe på 
himlen, idet fronten ligger deroppe. Derpå 
bliver skydækket tættere og tættere, samtidig 
med at skydækket kommer nærmere 
jordoverfladen, efterhånden som varmfrontens 
skæring med jordoverfladen ved lokalitet [2] 
kommer nærmere. Undervejs er det begyndt 
med støvregn som derpå tiltager til regulært 
sammenhængende regnvejr, ofte i timevis.  
 
Når varmfronten ved lokalitet [2] har passeret 
dig, klarer vejret hurtigt op. Regnen er 
stoppet, og vinden ændrer sig fra en kølig S-
SØ-vind til en lun SV-vind. Blå himmel med 
blomkålsskyer om sommeren, ofte lidt 
grådiset om vinteren. Når du lidt senere ved 
lokalitet [3] er tættest på lavtrykscentret, står 
barometret lavest, hvorefter det begynder at 
stige igen.  
 
Det gode vejr fortsætter, indtil koldfronten når 
frem til dig [4]. Nu slår vejret markant om. 
Det blæser op med kraftige kolde regnbyger, 
evt. med torden, og vinden drejer om i NV. 
Koldfronten er stejlere end varmfronten og vil 
derfor hurtigere passere hen over dig.  
 
Ved lokalitet [5] er du stadig i den kolde luft 
med NV-vind, men bygerne er stoppet. Vejret 
er koldt og klart, ingen eller kun få skyer, og 
trykket er stigende. Om sommeren er det et 
lækkert vejr, hvis du er i sol og i læ for 
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vinden. Om vinteren kan det være bidende 
koldt, men med et flot solbeskinnet 
snelandskab.  
Hele frontpassagen varer typisk et par dage. 
Du kan følge vejrudviklingen på disse links:  
 
Kortet, der viser fronterne over Atlanterhavet 
og Europa, bliver til ved et stort internationalt 
samarbejde, som ses her: 
http://www.wetterzentrale.de/pics/bracka.gif  
 
Et lidt forenklet kort over fronterne og med 
angivelse af deres bevægelsesretning ses her:  
http://www.emhi.ee/?ide=19,252   
 
Vil du have et aktuelt overblik over 
temperaturerne i Europa, så leveres kortet fra 
Kölns Universitet:  
http://www.uni-koeln.de/math-nat-
fak/geomet/meteo/winfos/euisoTTPPWW.gif  
  
Fra DMI’s hjemmeside kan du hente en række 
aktuelle animationer. 
På radar-animationen kan du følge nedbøren, 
herunder se om det er et sammenhængende 
regnvejr eller korte, kraftige byger: 
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/radar.
htm .  
 

På satellit-animationen fra Meteosat er 
skyformationerne (hvide) langs varm- og 
koldfronterne oftest let genkendelige: 
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/satelli
t.htm ,  
 
Du kan ofte genkende flere vandrende lavtryk 
efter hinanden langs Polarfronten på 
”fuldklode-animationen”, der viser vores 
halvdel af kloden, idet Meteosat-satellitten 
hænger 40.000 km over Afrika: 
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/satelli
t/msg_fuldklode_animation.htm  
 
Prognosekort for tryk og vind (bl.a. til sejlere, 
surfere og byggekranførere) ses her:  
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/vejrko
rt.htm  
 
Og endelige kan du få de helt aktuelle vejr-
data i Danmark her:  
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/vejrob
servationer.htm  
 
Og vil du lige tjekke, om der er tordenvejr på 
vej, så har du registreringen af lyn her: 
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/lyn.ht
m   
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Gode og dårlige somre og vintre i Danmark 
 

Vi har tidligere set i afsnittet om ITK-zonen, 
at når Solen i vores sommer rykker nord for 
Ækvator og den 21. juni står lodret over den 
nordlige vendekreds, så rykker lavtrykket ved 
Ækvator og dermed hele ITK-zonen med 
nordover. Og tilsvarende sydover i vores 
vinter.  
 
Et detaljeret kik på atlassets kort over lufttryk 
og vinde i januar og juli viser, at alle de store 
lav- og højtryk på kloden rykker nordpå i 
vores sommerperiode.  
 
Derfor er også Polarfronten med de tilhørende 
vandrende lavtryk rykket nordpå. Det betyder, 
at vi får en god sommer i Danmark, mens det 
skiftende ustadige vejr omkring varm- og 
koldfronterne stryger ind over Færøerne og 
Nord-Norge.  
 

Om vinteren rykker de vandrende lavtryk syd 
for Danmark, som så ligger i det kolde 
luftområde med en solid vinter til følge. Nu er 
det så Middelhavslandene, der får det 
skiftende vejr med nedbør.  
 
Den årlige forskydning af høj- og lavtryk mod 
nord og syd er imidlertid ikke lige stor hvert 
år. Derfor flytter polarfronten sig  ikke altid 
som forventet med årstiden. Ja, polarfrontens 
placering over Europa kan ændre sig meget 
blot i løbet af en uge eller to.  
 
Ligeledes kan et frontsystem, der om vinteren 
starter med at bevæge sig ind i Middelhavet, 
derpå dreje mod nord og glide ind over 
Danmark.  
 
Vi kan således opleve kølige og regnfulde 
somre samt milde vintre, hvor polarfronten i 
længere perioder bølger hen over Danmark. 

 
 

Hvordan kan vejrudsigten for Danmark fejle? 

 
Med al den viden og teknologi, hvordan kan 
vejrudsigten for de næste dage så undertiden 
gå galt?  
Vejret omkring varm- og koldfronten passer 
som regel godt, men som nævnt kan hele det 
vandrende lavtrykssystem finde på at ændre 
retning, f.eks. påvirket af et kraftigt højtryk 
over Rusland, som bremser lavtrykkets 
bevægelse fra vest mod øst.  
 
Så er spørgsmålet, om vores vandrende 
lavtryk vil dreje nord eller syd om det 
russiske højtryk.  

Samtidig kan det være svært at beregne 
hastigheden, altså hvor lang tid lavtrykket vil 
være om at passere Danmark.  
 
Ligeledes er det danske vejr hernede ved 
jordoverfladen påvirket af jetstrømmen, en 
kraftig vind i 10-12 km’s højde.  
Da vejret jo skifter rigtig meget under en 
normal passage af et vandrende lavtryk, ja så 
skal der kun ske en lille drejning af 
lavtryksbanen eller hastigheden, før vejret 
blot et par dage frem i tiden kan blive et 
ganske andet end forventet.  
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Vejret i fastlandenes indre samt på østkysterne 

 
De vandrende lavtryk dannes ved oceanernes 
vestsider og vandrer derpå østpå hen over 
Atlanterhavet eller Stillehavet. De vandrende 
lavtryks vejrforhold præger dermed især 
oceanområderne samt de store fastlandes 
vestlige egne, dvs. det vestlige USA og 
Canada samt Europa på den nordlige 
halvkugle.  
 
Da koldfronten bevæger sig hurtigere østpå 
end varmfronten, vil koldfronten efterhånden 
indhente varmfronten, og de vandrende 
lavtryk vil som regel gå i opløsning på deres 
vej ind over fastlandene.  
 

I fastlandenes centrale og østlige egne (USA, 
Canada og Asien) vil vejret i højere grad være 
præget af monsun-effekten, hvor vinterens 
kulde udvikler et termisk højtryk inde i 
fastlandets indre (f.eks. i Sibirien). Dette 
højtryk medfører at vinden blæser væk fra 
højtrykket (fralandsvind), hvorved den skyfri 
himmel og den korte dag resulterer i et 
yderligere energi-tab til verdensrummet, og 
dermed yderligere temperaturfald.  
 
Om sommeren betyder opvarmningen inde 
over fastlandet, at der dannes et lavtryk, som 
vil resultere i pålandsvinde og dermed størst 
nedbør om sommeren.  

 
 

Polarfronten på den sydlige halvkugle 

 
På den sydlige halvkugle er der stort set ingen 
landområder langs polarfronten og de 
vandrende lavtryks baner. Lavtrykkene 
fortsætter derfor uhindret Jorden rundt i 
området syd for Sydamerika, Afrika og 
Australien, hvor der optræder utallige storme. 

Du har sikkert set billeder i TV fra 
kapsejladser med store oceangående sejlbåde 
fra disse områder. Det er barske løjer, og i 
gamle dage forliste mange skibe, når de 
rundede Kap Horn. 
 

 

 

Så er det din tur! 
Du er nu klædt på til selv at følge vejret og 
lege meteorolog. Du vil opdage, at du faktisk 
vil klare dig ganske godt med den viden og de 
hjælpemidler, du har fået præsenteret her.  

God fornøjelse med din holde-i-hånd-tur, 
surfertur, din skiferie, din hunde-lufter-tur og 
hvad du ellers går og laver ude i vejret.  
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Opgaver om vejret nord for troperne  
 
Opgave 7.1: 
Hvis du vil have lidt bedre tjek på vejret omkring polarfronten, har denne opgave vist sig at være 
god. Prøv selv at tegne et vejrkort og give en vejrudsigt for Stockholm ud fra følgende viden:  
 
Et frontsystem bevæger sig hen over Nord-Europa og forskydes mod øst med en hastighed på 50 
km/t. Kl. 12 UTC er situationen følgende:  
 

 
Vejrstation: 

 
Lufttryk 
(hPa): 

 
Temp. 
(0C): 

 
Vindret
ning (°): 

 
Skydæk-
ke (x/8): 

 
Nedbør: 

 
1. Stockholm (S) 

 
1004 

 
14 

 
135 

 
8 

 
Støvregn 

 
2. Karlstad (S) 

 
1001 

 
16 

 
140 

 
8 

 
Regn 

 
3. Gävle (S) 

 
1000 

 
14 

 
120 

 
8 

 
Støvregn 

 
4. Hamar (N) 

 
  994 

 
16 

 
100 

 
8 

 
Regn 

 
5. Oslo (N) 

 
  998 

 
21 

 
200 

 
3 

 
÷ 

 
6. Göteborg (S) 

 
1003 

 
22 

 
215 

 
3 

 
÷ 

 
7. Esbjerg (DK) 

 
1008 

 
22 

 
220 

 
2 

 
÷ 

 
8. Hamburg (D) 

 
1012 

 
23 

 
215 

 
2 

 
÷ 

 
9. Rostock (D) 

 
1012 

 
20 

 
215 

 
3 

 
÷ 

 
10. Gdansk (PL) 

 
1012 

 
14 

 
165 

 
8 

 
Regn 

 
11. Karlskrona (S) 

 
1007 

 
15 

 
165 

 
8 

 
Regn 

 
12. Visby (S) 

 
1006 

 
15 

 
155 

 
8 

 
Regn 

 
13. Helsinki (FIN) 

 
1005 

 
13 

 
125 

 
8 

 
÷ 

 
14. Simrishamn (S) 

 
1008 

 
21 

 
215 

 
4 

 
÷ 

 
15. Bergen (N) 

 
1000 

 
13 

 
300 

 
2 

 
÷ 

 
16. Stavanger (N) 

 
1002 

 
14 

 
290 

 
6 

 
Tordenbyger 

 
17. Kristiansand (N) 

 
1003 

 
19 

 
220 

 
4 

 
÷ 

 
18. Galdhøpiggen (N) 

 
  990 

 
16 

 
  45 

 
8 

 
Regn 
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19. London (GB) 

 
1017 

 
25 

 
240 

 
2 

 
÷ 

 
20. Hull (GB) 

 
1012 

 
21 

 
250 

 
2 

 
÷ 

 
21. Middlesbrough (GB) 

 
1010 

 
16 

 
315 

 
6 

 
Tordenbyger 

 
22. Aberdeen (GB) 

 
1006 

 
15 

 
315 

 
4 

 
Enkelte byger 

 
23. Shetlandsøerne (GB) 

 
1002 

 
13 

 
325 

 
2 

 
÷ 

 
Figur 55: Data til indtegning på vejrkortet (fig. 57). 
 
For at få et overblik indtegnes de målte data på en kopi af kortet på næste side. Først skal vi lige 
have vedtaget en signaturforklaring. Vejrstationerne er på kortet vist med cirkler.  
(NB: Skriv ikke stationens navn på kortet. Det bliver der ikke plads til!). 
 
Omkring hver cirkel placeres vejrstationens data således (her er vist Stockholms data): 
 
Lufttrykket angives øverst til højre for cirklen (1004). 
 
Temperaturen angives øverst til venstre for cirklen (14). 
 
Vindretningen indtegnes med en korrekt placeret pil. Vindretningen er angivet i buegrader fra Nord 
med uret. Vindretningen i Stockholm er 135 ° eller SØ. Du tegner en pil fra SØ ind mod cirklen. 
 
Skydækket er angivet i ottende-dele.  
Skydækket i Stockholm er 8/8, dvs. helt overskyet, hvorfor hele cirklen skaveres.  
Esbjerg har 2/8 skydække, dvs. at 1/4 "lagkage" af cirklen skraveres. 
 
Nedbør: Meteorologerne har et meget stort antal symboler, så vi forenkler det til nedbørstypens 1. 
bogstav, dvs. for Stockholm et "S" for støvregn.  
Er der ingen nedbør, så sæt et "÷", så du kan se, at du ikke har glemt en angivelse. 

 
Figur 56. Resultatet for Stockholm ser således ud.  
    
Figur 57. Kort over Nord-Europa til kopiering (på næste side). 
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Når oplysningerne er indtegnet, gælder det om at få placeringen af varmfronten og koldfronten 
fastlagt og indtegnet. Det kan vi gøre ud fra vores viden om vindretninger, relative temperaturer og 
nedbørsforhold på de forskellige sider af fronterne.  
Ligeledes ved vi fra opgavens vejrdata-oplysninger, at frontsystemet bevæger sig fra vest mod stik 
øst med 50 km i timen.  
Målestokken er indtegnet på kortet. 
 
Opgave:  
a) Beskriv nu i oversigt vejret i Nord-Europa her kl. 12 UTC.  
b) Giv derpå en præcis og detaljeret vejrudsigt for Stockholm, der rækker 24 timer frem, idet du 

detaljeret beskriver de vejrændringer (frontpassage, vindretning, nedbørstype og 
nedbørsintensitet, torden og temperatur samt lufttryk), der vil ske undervejs, samt de præcise 
tidspunkter for vejromslagene. 

 
 
Opgave 7.2:  
Iagttag den grundige vejrudsigt på TV eller på DMI's hjemmeside:  
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/webtv.htm  
Bemærk de indtegnede varm- og koldfronter over Europa samt de tilhørende skysystemer og 
satellitbillederne. Læg mærke til variationerne i fronternes placering og bevægelsesretninger.  
Du kan se, at selv om fronterne måske ligger lidt anderledes end i opgave 7.1, så passer vejret 
omkring fronterne ganske godt med din viden. 
 
Du vil nu opdage, at du udmærket kan begynde at konkurrere med meteorologen med hensyn til at 
give en vejrudsigt. Prøv!  
 
 
Opgave 7.3: 
Kik ud af vinduet. Prøv at bedømme, hvilken vejrsituation, der hersker lige nu, og hvilket vejr, der 
er i vente. Aflæs barometeret, og bank evt. let på glasset, hvis det er en mekanisk model, for at se, 
om lufttrykket er faldende eller stigende. Hvad er vindretningen? Hvordan har vejret været i de 
foregående timer? 
Se vejrudsigten på TV eller www.dmi.dk og tjek om dine bedømmelser er rigtige. 
 
 
Opgave 7.4:  
Kan du kende vejret på skyerne?  
Du har sikkert bevidst eller ubevidst lagt mærke til, at der er en sammenhæng imellem skytyperne 
og vejret.  
Prøv at give et bud på, hvor disse billeder hører hjemme i forhold til Polarfronten og dens varm- og 
koldfront:  
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Figur 58. Billederne viser, her i tilfældig rækkefølge:  
a) Et vandrende lavtryk er på vej. Det er blæst op i de højere luftlag.  
b) En varmfront er begyndt at glide hen over fotografen (lokalitet [1]).  
c) Periode med varm SV-vind.  
d) Kold NV-vind. De få skyer er teknologiskabte.  
Hvilket billede er a) b) c) og d)? 
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Opgave 7.5:  
 

Den aktuelle vejrudsigt på opgavedagen på baggrund af satellitfotos, 
vejrradarkort, vejrkort og øvrige meteorologiske data. 
 
Praktiske udførelse: 
Tid: ét modul.  
Opgaven kræver stor seriøsitet, at du har teorien i orden, og løses i samarbejde og diskussion 
mellem deltagerne.  
Meget kan gå galt i denne globale datatransmission, du nu skal i gang med, så derfor er der indlagt 
reservelinks. 
 
Hver deltager eller gruppe laver sin egen:  
1) Beskrivelse af vejrsituationen i Europa samt  
2) Vejrudsigt for enten den lokalitet du er på, eller for Danmark, eller for Europa for det eller 
de kommende døgn afhængig af kompleksiteten i dagens vejrsituation.  
Vejrudsigten skal række ét eller flere døgn fremad afhængig af mulighederne den pågældende dag. 
 
a) Rapporten består af én (Word-)fil, hvori de relevante vejrkort, radar- og satellitbilleder er indsat 
og analyserede. 
 
b) På baggrund af analysen laves en begrundet vejrudsigt for din lokalitet og/eller Danmark og/eller 
Europa.  
 
Resultatet testes om aftenen ved at sammenligne med vejrudsigten på TV (optages). 
 
 
Tips til udførelsen: 
 
1. Start med et vejrkort der viser placeringen af Polarfronten samt H- og L-tryk. 
  
Hent oversigtskortet. Data er indsamlet af USA, tegnet i UK, og distribueret af Wetterzentrale i 
Tyskland: http://www.wetterzentrale.de/pics/bracka.gif  
 
Beskriv ud fra fronternes placering, hvor du forventer, at der er nedbør, koldt, varmt osv. 
 
Signaturforklaring til vejrkort-symbolerne finder du her:  
http://www.fofweb.com/Subscription/Science/Weather/W0508.jpg  
 
 (Reserve: se kortet herunder). 
 
 
2: I hvilken retning bevæger fronter, høj- og lav-tryk sig. 
 
Få derpå et indtryk af fronternes og trykkenes bevægelsesretning på vejrkortet hentet i Estland: 
http://www.emhi.ee/?ide=19,252  
 
Bemærk om Coriolis-effekten kan iagttages på kortene i pkt. 1 og 2. 
 
 (Reservelinks: http://www.metoffice.gov.uk/weather/charts/ ).  
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3. Få derpå en oversigt over temperaturer, vindretninger og nedbør i Europa: 
 
Fra universitetet i Køln:  
http://www.uni-koeln.de/math-nat-fak/geomet/meteo/winfos/euisoTTPPWW.gif  
 
Beskriv og forklar temperaturvariationerne. 
 
 (Reserve:  
http://www.uni-koeln.de/math-nat-fak/geomet/meteo/winfos/synNNWWeuropa.gif ). 
 
 
4. Oversigt over sky-dannelsen over Europa hentes fra satellitten Meteosats infrarøde kanal: 
 
Se dels på det nyeste enkeltbillede samt animationen og sammenlign billedets skyer med 
placeringen af fronterne på vejrkortene. 
 
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/satellit.htm  
 
Har du brug for et globalt overblik fra flere vejrsatellitter kan det hentes her: 
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/satellit/msg_fuldklode.htm   
 
eller som animation:  
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/satellit/msg_fuldklode_animation.htm  
 
 (Reserve: http://www.metoffice.gov.uk/weather/satellite/index.html ).  
 
 
5. Nedbør i Danmark lige nu: 
 
Nedbørsradarkortet over Danmark, som enkeltbillede og som en animation viser nedbørens 
placering og art med opdatering hvert 10. minut. 
  
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/radar.htm ).  
 
(Reserve: http://www.yr.no (Værkart) 
 
 
6. Nedbør i resten af Europa: 
 
Skal du have et indtryk af nedbøren uden for Danmark, fx. hvis vejret kommer fra Tyskland og 
Holland, så find deres nedbørsradarer på Internettet, f.eks.:.  
 Tyskland:  http://www.wetterspiegel.de/de/europa/deutschland/5.html  
 Spanien: http://www.aemet.es/es/eltiempo/observacion/radar  
 
 
Det seneste døgns målinger for Danmark kan hentes på: 
 http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/vejrobservationer/vejrobservationer-land.htm  
  
Den sidste måneds målinger fra Danmark kan hentes i vejrarkivet på: 
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 http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/vejrarkiv.htm  
   
 
Tjek ud fra lufttryk, temperaturændringer, vindretninger og nedbør om der har været frontpassager 
de seneste døgn, og vurdér hvor din lokalitet i givet fald befinder sig lige nu i forhold til disse. 
Hvis vejret i disse dage er præget af strålingsvejr, så læg især mærke til temperatur- og 
fugtighedsvariationerne i løbet af døgnet, og forklar de fysiske sammenhænge. 
  
 
Du skulle nu have de nødvendige informationer til at kunne løse opgaven.  
Husk at kopiere vejrkort, radarkort og satellitbillederne ind i dit (Word-)dokument nu, for i morgen 
er de væk.  
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8. Jordens klimazoner og plantebælter 

 
Mens meteorologien beskæftiger sig med det 
daglige vejr samt forudsætningerne herfor, 
beskæftiger klimatologien sig med vejret i 
gennemsnit, normalt over en 30-årig periode.  
Disse klimadata kaldes ”klimanormaler” eller 
bare normaler. De normaler, vi ifølge 
international vedtagelse præsenteres for i 
øjeblikket er gennemsnitsværdierne for 
perioden 1961-90, og næste periode er således 
1991-2020. 
I klimadebatten er det ikke helt 
tilfredsstillende at skulle vente op til 30 år på 
nye klimadata, så vi ser i stigende grad, at 
forskerne anvender ”30 års glidende 
gennemsnit”, dvs. at man hvert år lægger det 

sidste års gennemsnitsværdi til 30-års-rækken 
og fjerner det ældste tal. Lidt mere avanceret 
er ”9 års gaussfiltrerede værdier”, som her på  
DMI's kort over  
 
Danmarks årsmiddeltemperatur 1873-
2011:  
http://www.dmi.dk/dmi/index/klima/klimaet_i
ndtil_nu/temperaturen_i_danmark.htm  
 
De tilsvarende data for  
Danmarks årsnedbør 1874-2011 ses her:  
http://www.dmi.dk/dmi/index/klima/klimaet_i
ndtil_nu/nedboer_og_sol_i_danmark.htm 
 

 
 

Inddelingen i klimazoner og plantebælter 

 
Inddelingen af Jorden i klimazoner og 
plantebælter blev især udformet sidst i 1800-
tallet, hvor inddelingen især skete på basis af 
naturstudier af de forskellige plantesamfund 
og deres behov for varme og vand.  
 
Det system vi bruger i Danmark, Martin 
Vahl’s system, udmærker sig ved sin 
enkelthed, og da inddelingens terminologi 
ikke afviger væsentligt fra mere internationalt 
kendte systemer, holder vi fast ved det danske 
system, som vist på klimakortene i danske 
atlas.  

For at gøre systemet operationelt i praksis, er 
man i oversigterne ofte landet på nogle 
forenklede værdier for temperatur og nedbør, 
som ligger fornuftigt tæt ved de konkrete 
værdier ude i naturen. 
 Du skal derfor ikke blive forvirret, hvis du i 
forskellig litteratur kan finde mindre 
variationer i definitionerne på de enkelte 
klimazoner og plantebælter.  
 
Fra Nordpolen til Ækvator har vi fire 
klimazoner, som vist skematisk i figuren 
herunder.  
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Nordpolen 
 
Polarzonen 
 
 
Tempererede zone 
 
 
Subtropiske zone 
 
 
 
Tropiske zone 
 

Ækvator 
 

 
 
 
← Varmeste måned (V) = 10 °C 
 
  = 10 °C i Amerika 
← Koldeste måned (K)  = 5 °C i Europa 
  = 3 °C i Asien 
 
← Koldeste måned (K)  = 15 °C  
 
 
 

Figur 59. Temperaturerne angiver den gennemsnitlige sommer- eller vintertemperatur over 30 år 
ved klimazonernes grænser.  
 
Polarzonens sydgrænse er således bestemt 
(defineret) ved en sommertemperatur på 10 
°C.  
Er gennemsnitstemperaturen for varmeste 
måned, dér hvor du befinder dig, under 10 °C, 
er du i polarzonen.  
Er den over 10 °C, befinder du dig i en 
varmere klimazone syd for polarzonen.  
Og er varmeste måned netop 10 °C, befinder 
du dig lige på grænsen imellem polarzonen og 
den tempererede zone.  
 
Når grænsen mellem den tempererede zone og 
den subtropiske er defineret forskelligt i 
Amerika, Europa og Asien, skyldes det, at 
bjergkæderne i Amerika strækker sig fra nord 
til syd. Derved kan den kolde luft fra Canada 
på dage med nordenvind trænge langt sydpå i 
Mississippidalen. De subtropiske planter 
dukker derfor først op sydligere end i Europa 
og Asien, hvor bjergkæderne forløber øst - 
vest. De kolde nordenvinde kommer her enten 

slet ikke over bjergene, eller også er de efter 
passagen blevet til føhn-vinde.  
 
Rejser vi syd for Ækvator, kommer vi 
igennem de samme klimazoner, blot i 
omvendt rækkefølge. 
 
Inden for de enkelte klimazoner kan nedbøren 
variere fra megen regn til ingen regn. Derfor 
er de enkelte klimazoner underinddelt i 
plantebælter, idet disse beskriver den 
naturlige plantevækst, der vil være på stedet 
uden menneskelig indgriben. 
 
Vi vil i det følgende give en kort karakteristik 
af de enkelte plantebælters klima, idet vi 
samtidig henviser til de vejrfænomener, der er 
karakteristiske for området. Ligeledes er vist 
en række hydrotermfigurer (eller blot 
klimafigurer), der illustrerer den 
karakteristiske fordeling af varme og nedbør 
fordelt på årets måneder.  
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Den polare zone 

 
Varmeste måned er under 10 °C. 
 
 

Tundraen. 
(Ingen skov). 
 
Længst mod nord på den nordlige halvkugle 
finder vi polarzonen. Området er som følge af 
kulden præget af termiske højtryk, og da 
luften kun kan indeholde ganske lidt 
vanddamp ved så lave temperaturer, bliver 
nedbørsmængden lille.  
 
Store dele af polarzonen er dækket af is eller 
nøgne klipper, men de steder, hvor 

bevoksning findes, hedder plantebæltet 
tundra. Den består af en lav bevoksning af 
planter, som du bedst kender fra vores heder i 
Danmark. Der er således ingen skov i 
tundraen. Tundraen har du måske oplevet i de 
norske højfjelde over skovgrænsen eller i de 
grønne egne af Island, Færøerne og Grønland.  

 

 
Datakilde: http://www.klimadiagramme.de/Europa/upernavik.html  
Figur. 60. Upernavik. 
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Upernavik, Grønland 
Lokalitet 73°N, 56°W, 63 m.o.h. 
Årsnedbør: 25 cm
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Figur 61. Tundraen og indlandsisen med en moræne skubbet op foran mødes her 25 km øst for 
Kangerlussuaq, Grønland. 
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Den tempererede zone 

 
Varmeste måned er over 10 °C. 
Koldeste måned er under 10 °C i Amerika.  
Koldeste måned er under 5 °C i Europa. 
Koldeste måned er under 3 °C i Asien.  
 
 

Nåleskoven.  
(Højst 4 måneder har over 10 °C). 
 
Syd for polarzonen finder vi en lav, åben 
birkeskov, der dog hurtigt går over i en 
nåleskov, som strækker sig hele vejen hen 
over de store fastlande fra vestkyst til østkyst.  
 
 Den vestlige del af zonen er især præget af 
Polarfronten med de vandrende lavtryk, mens 
den indre del samt østkysterne er præget af 
monsun-effekten. Karakteristisk er den korte 
sommer, hvor højst 4 måneder kommer op 
over 10 °C i gennemsnitstemperatur.  
 

Nedbøren er især i fastlandenes indre lille, 
men da fordampningen også er lille, er der 
vand nok til at nåleskoven kan gro der.  
 
Du kender nåleskovsbæltet fra Norge, Sverige 
og Finland. Canada og Rusland (herunder 
Sibirien) har enorme arealer med nåleskove. 
Vi bruger undertiden også på dansk det 
russiske ord ”taiga” for disse arealer.  
 
 

 
Datakilde: http://www.klimadiagramme.de/Asien/turuchansk.html  
Figur 62. Turukhansk.  
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Turukhansk, Rusland 
Årsnedbør: 54 cm (66°N, 88°E, 32m.o.h)
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Løvskoven. 
(Mindst 4 måneder har over 10 °C). 
 
Ved fastlandenes kyster, hvor klimaet er mildt 
og sommeren er så lang, at mindst 4 måneder 
har temperaturer over 10 °C, finder vi løvskov 
som den naturlige plantevækst. Områderne er 
ved vestkysterne præget af de vandrende 
lavtryk og ved østkysterne af monsunvinde, 

der giver en årlig nedbør på mere end 25-50 
cm, fordelt over alle årets måneder.  
 
Du kender den tempererede løvskov i 
Danmark. 

 

 
Datakilde: http://www.klimadiagramme.de/GMA_neu/Europa/oesterreich0.htm  
Figur 63. Wien. 
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Wien, Østrig 
Lokalitet 48°N, 16°E, 202 m.o.h. 
Årsnedbør: 61 cm
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Tempereret græssteppe, busksteppe eller ørken.  
(Årsnedbøren er under 50 cm). 
 
I fastlandenes indre, syd for nåleskoven, 
finder vi – afhængig af balancen imellem 
nedbøren og fordampningen, enten 
græssteppe, busksteppe eller ørken.  
Foruden den lille nedbør, er området præget 
af store temperaturforskelle imellem sommer 
og vinter.  

 
Du kender dette plantebælte fra den 
amerikanske prærie og fra de mongolske 
stepper. 
 

 
Datakilde: http://www.klimadiagramme.de/Asien/ulanbator.html  
Figur 64. Ulan-Bator.  
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Ulan-Bator, Mongoliet 
Lokalitet 48°N, 107°E, 1338 m.o.h. 
Årsnedbør: 21 cm



________________________________________________________________________________ 
 
"Jordens Vejr og Klima" © 2012 Flemming Sigh                    ISBN  978-87-995674-0-9  93 
 

Den subtropiske zone 

 
Koldeste måned er over 10 °C, men under 15 °C i Amerika. 
Koldeste måned er over 5 °C, men under 15 °C i Europa. 
Koldeste måned er over 3 °C, men under 15 °C i Asien. 
 

Maki eller skov. 
(Vinterregn). 
 
Syd for løvskoven på fastlandenes vestkyster, 
og nærmest den tempererede zone, finder vi 
maki (udtales med trykket på sidste stavelse) 
som den naturlige plantevækst. Makien består 
af buske og småtræer med læderagtige blade, 
der kan modstå udtørring i sommerhalvåret.  
 
Du kender plantebæltet fra de uopdyrkede 
områder langs Middelhavet. Om sommeren er 
der i lange perioder tørt, hvilket ofte medfører 
store skovbrande. Om vinteren er området 
præget af de vandrende lavtryk, hvis baner på 
denne årstid er rykket sydpå hertil.  

 
Takket være vinterregnen og omfattende brug 
af kunstvanding, har området en stor 
produktion af frugt og grøntsager. Det er også 
i de 5 maki-områder på kloden, at 
hovedparten af den globale vindyrkning 
foregår. 
 
I kystegnene ud mod de store oceaner (f.eks. 
Portugal) kan makien især på bjergskråninger 
afløses af en egentlig skov, da nedbøren her er 
mere end 100 cm om året.  

 

 
Datakilde: http://www.klimadiagramme.de/Europa/palermo.html  
Figur 65. Palermo. 
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Palermo, Italien
Lokalitet:  38°N, 13°E, 21m.o.h. 
Årsnedbør: 61 cm
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Subtropisk savanne eller skov. 
(Helårsregn, dog mest om sommeren). 
 
På fastlandenes østkyster finder vi savanne, 
bestående af enkeltstående træer med højt 
græs imellem, eller skov afhængig af 
nedbørsmængden. Østkysterne er præget af 
monsunvinde, hvorfor den største del af 

nedbør falder, når sommermonsunen blæser 
ind fra havet.  
Du støder på dette plantebælte på din 
jordomrejse til Florida, Kina og Australiens 
østkyst.  

 

 
Datakilde: http://www.klimadiagramme.de/Australien/sydney.html  
(NB: På den sydlige halvkugle er der sommer i december-februar).  
Figur 66. Sydney. 
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Sydney, Australien
Lokalitet:  34°S, 151°E, 3m.o.h. 
Årsnedbør: 117 cm
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Subtropisk græssteppe, busksteppe eller ørken.  
(Årsnedbør under 50 cm, tørre passatvinde).  
 
I fastlandenes indre fortsætter græssteppen, 
busksteppen eller ørkenen fra den 
tempererede zone over i den subtropiske zone. 
Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at dette 
tørre område – ja selv ørkenen - breder sig 
helt ud til kysterne mod vest, hvor man 
normalt forventer en del regn. At der ingen 
regn er, skyldes at vi her befinder os ved 
vendekredsen, hvor landskabet er præget af de 
tørre passatvinde.  
 
Vindene er en del af ITK-zonens Hadley-
celle. De daler fra stor højde ned mod 
jordoverfladen, hvorved de varmes op og 
udtørres. På grund af Coriolis-effekten 
afbøjes de og blæser fra land ud over kysten.  
 
Du kender måske plantebæltet fra den sydlige 
del af de Canariske Øer. Her er der ørken, 

dels pga. af denne tørre passat inde fra Afrika, 
dels pga. føhn-vinde som opstår når den ellers 
regnfulde luft fra de vandrende lavtryk om 
vinteren sendes op over bjergene på øerne og 
daler ned på sydsiden som føhnvinde.  
 
I ørknerne i fastlandenes indre er klimaet 
præget af store temperaturforskelle imellem 
dag og nat, samt imellem sommer og vinter. 
Kraftige regnbyger kan en sjælden gang 
forekomme, hvorved gamle udtørrede 
floddale, wadier, pludseligt kan blive fyldt 
med vand. Hvor og hvornår er svært at 
forudsige, men tænk på faren når du slår lejr 
på din tur igennem Sahara.  
 
Er nedbørsmængen 25-50 cm om året og mere 
stabil, erstattes ørkenen og busksteppen af 
græssteppe.  

 

 
Datakilde: http://www.klimadiagramme.de/Afrika/kufra.html  
Figur 67. Kufra.  
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Kufra-oasen, Libyen 
Lokalitet:  24°N, 23°E, 408 m.o.h. 
Årsnedbør: 0 cm



________________________________________________________________________________ 
 
"Jordens Vejr og Klima" © 2012 Flemming Sigh                    ISBN  978-87-995674-0-9  96 
 

Den tropiske zone 

 
Alle måneder har over 15 °C.  
Der er aldrig frost. 
 
 

Tropisk busksteppe eller ørken. 
( Ikke over 25-50 cm årsnedbør). 
 
Busksteppen eller ørkenen i den subtropiske 
zone fortsætter omkring vendekredsene ind i 
den tropiske zone. Årsnedbøren er på 25-50 
cm eller derunder, men da fordampningen er 
stor, har planterne ikke det store udbytte af 
regnen.  
 
Størst chance for nedbør er der om sommeren, 
når ITK-zonen måske dette år når langt nok 

nordpå, men ellers må folk og dyr vente til 
næste års sommer og håbe på ITK-regn til den 
tid. Det resulterer i tilbagevendende 
tørkeproblemer eller direkte katastrofer i disse 
egne. Det er de såkaldte Sahel-lande i Nord-
Afrika syd for Sahara, der er hårdest ramt.  
 

 
 

 
 
Figur 68. Busksteppe ved overgangen til ørken i Sahara.  
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Tropisk savanne.  
(Årsnedbør på 50-150 cm. Sommerregn). 
 
Kommer vi tættere på Ækvator og dermed ind 
i det område, hvor ITK-zonens nedbør er 
større og mere stabil, skifter den naturlige 
plantevækst til savanne, bestående af spredte 
træer og højt græs. Nedbøren falder, når ITK-
zonen om sommeren (marts-september nord 
for Ækvator, september-marts syd for 
Ækvator) befinder sig over området.  

Om ”vinteren” er der en udpræget lang tørtid, 
hvor græsset imellem træerne visner.  
 
På hydrotermfiguren (klimafiguren) herunder 
fra Jos skulle vi umiddelbart forvente de 
højeste temperaturer hen over sommeren, men 
på grund af den store nedbør bruges megen 
varme til fordampning, hvorved 
lufttemperaturen sænkes en del.  

 

 
Datakilde: http://www.climatedata.eu/climate.php?loc=nizz0011&lang=en  
Figur 69. Jos. 
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Jos, Nigeria 
Lokalitet:  10°N, 9°E, 1295 m.o.h. 
Årsnedbør: 132 cm



________________________________________________________________________________ 
 
"Jordens Vejr og Klima" © 2012 Flemming Sigh                    ISBN  978-87-995674-0-9  98 
 

Tropisk regnskov. 
(Årsnedbør på over 150 cm. Helårsregn).  
 
I et bælte omkring Ækvator giver vejret i 
ITK-zonen regn hele året rundt, dog mest i 
marts-april og i september-oktober, hvor 
Solen står lodret på himlen,og hvor ITK-
zonens centerlinie derfor befinder sig lige 
over Ækvator. Den årlige nedbørsmængde 
ligger på 150-200 cm eller derover.  
 
De højeste temperaturer, som vi ville forvente 
i marts og september, udebliver da varmen 
bruges til den store fordampning. Det er 
derfor karakteristisk for regnskoven, at 

temperaturen ligger meget konstant på ca. 25 
°C året rundt.  
 
Teoretisk set burde regnskoven kunne give 
grundlag for en stor landbrugsproduktion som 
følge af den stabile store nedbør og høje 
temperatur året rundt. Men netop den store 
nedbør resulterer også i en kraftig jord-
erosion, hvor det tynde muldlag hurtigt kan 
blive skyllet ud i floderne, og jordbunden 
dermed ødelagt.  

 

 
Datakilde: http://www.sunmap.eu/weather/africa/democratic-republic-of-the-
congo/yangambi/yangambi 
Figur 70. Yangambi. 
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Yangambi, D.R. Congo 
Lokalitet:  0°N, 24°E, 400 m.o.h. 
Årsnedbør: 172 cm
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Resumé af klimazoner og plantebælter: 
(Nordpolen) 
 
Polarzonen 
 
(V < 10 °C) 

  
Tundra  
(ingen skov) 

 

(V > 10 °C) 
 

  
Nåleskov  
(højst 4 mdr >10 °) 
 

 

Tempererede Zone 
 
 
 
 
 
(K < 10 ° / 5 ° / 3 °C) 

 
Løvskov 
 
(mindst 4 mdr >10°) 
(nedbør >25-50 cm) 
(helårsregn fra 
vandrende lavtryk) 

 
Græssteppe 
Busksteppe 
eller  
Ørken  
 
(nedbør < 25-50 cm) 

 
Løvskov  
 
(mindst 4 mdr >10°) 
(nedbør >25-50 cm) 
(helårsregn fra 
monsunerne) 

(K > 10 ° / 5 ° / 3 °C) 
 
 
 
Subtropiske zone 

 
Maki  
eller skov  
 
(vinterregn fra 
vandrende lavtryk) 

 
Græssteppe  
(nedbør 25-50 cm) 
Busksteppe 
(nedbør < 25 cm) 
eller  
Ørken  

 
Savanne  
eller skov 
 
(helårsregn, dog mest 
om sommeren fra  
monsunerne) 

 
 
 
(K < 15 °C) 

Græssteppe 
Busksteppe eller 
Ørken 
(tørre passatvinde) 

 
(tørre passatvinde) 

 

(K > 15 °C) 
 

 
 

 
Busksteppe  
(nedbør 25-50 cm)  
Ørken  
(nedbør < 25 cm) 
(tørre passatvinde) 

 

Tropiske zone   
Savanne  
(nedbør 50-150 cm) 
(ITK-sommerregn) 

 

   
Regnskov 
(nedbør > 150 cm) 
(ITK-helårsregn) 

 

(Ækvator) 
 
Figur 71. Skemaet er en forenklet gengivelse af klimazonernes og plantebælternes forekomst på et 
stort fastland på den nordlige halvkugle (Europa-Asien eller Nord-Amerika).  



________________________________________________________________________________ 
 
"Jordens Vejr og Klima" © 2012 Flemming Sigh                    ISBN  978-87-995674-0-9  100 
 

 

Klimaændringer 

 
Det falder uden for denne bogs rammer at 
komme ind på det meget store og spændende 
emne omkring klimaændringer. Der er 
heldigvis en meget omfattende litteratur, 
herunder oversigtsbeskrivelser, som kan 
hentes på nettet.  
 
Du kan med fordel starte på EMU'ens 
temasider om emnet:  
http://www.emu.dk/gym/fag/ge/tema/klima1.
html  
 
http://www.emu.dk/gym/miljoe/uvforloeb/kli
ma.html  
 
http://www.emu.dk/gym/fag/bi/klimaarktis/ka
p_1.html  
 
http://www.emu.dk/gsk/fag/his/inspiration/te
ma/klima.html  
 
http://ubu.emu.dk/gym/links/index.html  
 
http://www.emu.dk/gym/fag/ge/omraader/11v
ejr.html  
 
Du kan også hente mere viden om klima, 
energi og eksperimenter her: 
www.climateminds.dk  

 
Hvilke klimaændringer vi kan forvente i 
Danmark, samt hvordan det danske samfund 
er ved at tilpasse sig, kan du læse nærmere 
om her: www.klimatilpasning.dk  
 
Atmosfærens indhold af drivhusgasser stiger, 
hvorved temperaturen stiger, og en lang 
række processer på Jordens overflade 
påvirkes. Ingen kan overskue den samlede 
effekt af de mange processer.  
 
Hvordan Jorden kan tænkes at reagere på kort 
og på lang sigt, ved vi stadig alt for lidt om. 
Slutresultatet er derfor ikke kendt, men at vi i 
vore dage producerer kemisk aktive stoffer og 
sender dem ud i atmosfæren i en sådan 
mængde, at naturens ligevægt kan forrykkes, 
er naturligvis nok til, at man må slå alarm. 
 
- Der er således nok at tage fat på for din 
generation af unge, uanset om man vælger 
en naturvidenskabelig, en 
samfundsvidenskabelig eller en 
humanistisk livsbane! 
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Opgaver til Jordens klimazoner og plantebælter 
 
Opgave 8.1: 
 

Australien-rejse.  
Du skal som rejsebureau-medarbejder planlægge en individuel tur tværs igennem Australien for en 
kunde her i Danmark. 
 
Kunden vil gerne tilbringe en uge i Melbourne, og derpå køre i en udlejningsbil fra Melbourne over 
Ayers Rock, 350 km SV for Alice Springs, til Darwin i nord. 
Herfra flyves hjem til Danmark igen efter et par dages ophold..  
 
I første omgang vil kunden gerne have oplysning om følgende:  
1) I hvilken måned vil du anbefale, at turen gennemføres? 
2) Kan du levere hydrotermfigurer fra de ovenfor nævnte lokaliteter?  
3) Hvilke klimazoner og plantebælter ligger hydrotermfigurernes målestationer i? 
4) Hvor mange kilometer bliver bilturen?  
 
5) Kunden har via bekendte hørt om, at Darwin kan blive ramt at tropiske orkaner, og er lidt nervøs 
for dette. Er det korrekt? Hvor tit? 
(http://www.darwinstorms.com/climate  ) 
 
6) Er der flyforbindelse fra Darwin til København? Hvilken rute? 
 
7) Hvis kunden føler sig tryg ved rejsen på den første del af turen, kunne hun godt tænke sig at køre 
fra Ayers Rock til Perth, og så droppe Darwin. Hvor lang er denne tur fra Ayers Rock til Perth?  
 
8) Bedømt ud fra Google Earth, hvor langt kan der være imellem bebyggelser, hvor der kan 
forventes en tankstation?  
 
9) Hvordan er klimaet i Perth?  
 
10) Kan du levere en halv snes billeder, der kan give et indtryk af bilturen?  
 
11) Hvad kunne du anbefale kunden at se i Darwin under et par dages ophold?  
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Opgave 8.2: 
 
"Klima-rejse" 
Rejs ud og oplev Jordens variationer i klima, plantevækst og sol-energi. 
 
Du bliver i denne opgave sendt på en tur rundt på kloden for at opleve en del af den mangfoldighed 
i klima, naturlig plantevækst, landskaber og muligheder for udnyttelse af solenergi, som din Jord 
rummer, og som din generation har ansvaret for i de kommende 50 år. 
 
Du skal undervejs i opgaven vise:  
- at du kan tegne en hydrotermfigur (klimafigur) med et layout efter international standard.  
- at du kan genkende Jordens klimazoner og plantebælter. 
- at du kan beskrive og forklare det typiske vejr på de lokaliteter, du besøger.  
- at du på basis af vejr og klima kan kommentere potentialet for sol-energi. 
- at du ved hjælp af et eller nogle få billeder, kan illustrere lokalitetens natur.  

------------------------------------  
 

Lokalitet 1: Din egen lokalitet.  
Inden du starter din tur, tegner du en hydrotermfigur for din egen lokalitet. Find klimadata på 
www.dmi.dk.  
Håndtegning med blyant og lineal på ternet papir for at blive bevidst om principperne i en 
hydrotermfigur.  
 
a) Hydrotermfiguren (i elektronisk udgave) hentes på www.dmi.dk og tjek med din egen. 
b) Hvilken klimazone befinder du dig i? (Se dine noter eller figuren her eller i din grundbog).  
c) Hvilket plantebælte befinder Danmark sig i? (Se dine noter eller figuren i din grundbog). 
d) Hvilken vejrtype er karakteristisk for Danmark (fx ITK-zonen, Monsunregn, Frontregn / 
vandrende lavtryk, fastlandsklima med ringe nedbør osv.)?  
e) Bedøm mulighederne for udnyttelse af sol-energi ud fra solskinstimer og solhøjde. 
f) Indsæt ét eller nogle få fotos som viser det danske landskab.   
 
De følgende lokaliteter beskrives med en hydrotermfigur og klimadata samt din tekst og fotos 

som ved lokalitet 1. (Figurer kan findes på www.dmi.dk (Verden) eller på Internettet, hvor du søger 
på: lokalitetens navn og "climate data". 
 
Lokalitet 2: Du holder sommerferie ved Middelhavet i Palma de Mallorca.  
 
Lokalitet 3: Du trænger til lidt sol og varme i januar måned og tager til Las Palmas, Gran 
Canaria. 
 
Lokalitet 4: Du vil i din vinterferie opleve et rigtigt koldt sted på Jorden, og tager til Omsk.  
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Lokalitet 5: Du vil derpå i din sommerferie opleve et rigtigt varmt sted på Jorden, og tager til 
Timimoun i Algeriet.  
 
Lokalitet 6: I efterårsferien får du lyst til at opleve en tropisk regnskov, og tager derfor til 
Indonesien, hvor du lander i Padang.  
 
Lokalitet 7: I din juleferie får du lyst til at besøge en typisk vin-dyrkningsregion, hvor de på dette 
tidspunkt af året har dejlige sommertemperaturer. Vælg selv en lokalitet. Kik evt. på købmandens 
rødvinsreol og se, hvor i verden rødvinen kommer fra. Du kan evt. få hjælp her: www.nettorvet.dk  
 
Lokalitet 8: I din vinterferie står du på ski i Haparanda, Sverige.  
 
Lokalitet 9: Du er sportstrænet og din påskeferie skal gå til en lokalitet i verden, hvor du på en 5 
dages trekkingtur kan gå fra den tropiske regnskovs fugtige varme til polarklimaets kulde.  
Hvor vil du tage hen?  
 
Lokalitet 10: Nu savner du en tur, hvor du både kan opleve natur og kultur.  
Du tager til Mérida, nær Uxmal, på Yucatan-halvøen i Mexico.  
Beskriv naturen (punkt a - f) som i de øvrige opgaver. 
Hvilke kulturelle højdepunkter kan din lokalitet byde på? 
Hvornår på året vil du rejse dertil? 
Vis på et Google Earth-kort, hvor det ligger.  
 
(Husk kildeangivelse på alle data og fotos). 
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Opgave 8.3: 
 

Vejr og klima på Tenerife, Canariske Øer. 
 
Find et højdekort over øen Tenerife ( 28º N , 17º W) i Atlanterhavet ud for Afrikas kyst.  
Øen er det mest populære rejsemål for de danskere, der om vinteren holder af en ferie med sol og 
varme. 
 
Indsæt en hydrotermfigur fra Santa Cruz, som ligger på nordøst-kysten  
(prøv www.dmi.dk / Verden).  
 
1) Hvilken klimazone ligger Santa Cruz i?  
  
2) Hvorfor regner det mest om vinteren? 
 
Fotoet herunder er taget lidt nord for Santa Cruz i 1000 meters højde den 10. januar 2007.  
Kameraet peger mod Nord, dvs. op mod Anaga-bjergkæden.  
Vinden er i NV, og skyerne kommer "væltende" hen over bjergryggen med retning imod fotografen, 
men når aldrig frem til fotografen.  
 

 
Figur 72. Bjergkæde vest for Santa Cruz, Tenerife. 
 
3) Hvilket vejrfænomen er der tale om i fig. 72? Beskriv det nærmere! 
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Fotoet herunder er taget ved østkysten, syd for bjerget på fig. 72.  
Oppe på bjerget ved fig. 72 var temperaturen 13º C. 
4) Hvad er temperaturen så nede på stranden?  
 

 
Figur 73. Sydvendt kyst, NØ for Santa Cruz, Tenerife. 
 
 Fotoet herunder er taget nær toppen af det højeste bjerg i 3500 meters højde en vindstille dag den 
14-01-2007 kl. 15:00.  
Temperaturen i 3500 meters højde var -5º C.  
Temperaturen nede ved kysten var på samme tidspunkt +27º C. 
 

 
Figur 74. Caldera set fra toppen af vulkanen Teide, Tenerife. 
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5) Hvad skyldes temperaturforskellen?  

 
Fotoet herunder viser stedet på Tenerife, hvor de fleste danskere holder deres vinterferie. 
 

 
Figur 75. Ferie på Tenerife. 
 
6) Hvor på øen mon vinterferiestedet er beliggende, og hvorfor? 
 
7) Tenerife ligger omgivet af et stort hav.  
Hvilken betydning har det for temperaturudsvingene langs kysten fra år til år samt for 

temperaturvariationen imellem sommer og vinter? Hvorfor? 
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Opgave 8.4: 
Hydrotermfigurerne fra Ulan-Bator (fig. 64) og Turukhansk (fig. 62) viser meget store 
temperaturforskelle imellem januar og juli måned.  
Redegør for en række meteorologiske årsager til dette. 
 
Opgave 8.5: 
Ifølge resumé-oversigten over klimazonerne og plantebælterne skulle der være løvskov syd for 
nåleskoven i den tempererede zone.  
Et kik på atlassets klimazone og plantebæltekort viser, at dette ikke er tilfældet langs USA's 
vestkyst.  
Hvad er årsagen?  
 
Opgave 8.6: 
Hvor er det koldest i det danske rige?  
Den vejrstation hos Danmarks Meteorologiske Institut, der registrerer det koldeste klima med en 
gennemsnitlig vintertemperatur på -56 °C, og en sommertemperatur på -8 °C, ligger på denne 
lokalitet: 72°35'46.4"N og 38°25'19.1"W, 3210 m.o.h.  
Hvor er det? (Brug f.eks. Google Earth).  
Hvorfor er det så koldt? 
Læs mere: http://www.dmi.dk/dmi/t_vejr_pa_gr_nlands_top  
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9. Luftforurening  

 
Luftforurening er et emne, der har det med at 
poppe op i pressen og i debatten med 
mellemrum.  
I Danmark er vi kommet langt med at få 
reduceret den synlige forurening, men den 
usynlige forurening er der stadig, og er 

generelt undervurderet i vores sundheds- og 
miljøbevidsthed.  
 
Det er et stort emne, som med fordel kan 
behandles tværfagligt. Her følger blot en lille 
introduktion til emnet. 

 
Inversionslag og smog  

 
Normalt er luftens temperatur højest nede ved 
jordoverfladen og aftager derpå med højden, 
da det er Jorden der varmer de nederste ca. 10 
km af atmosfæren op. Normalt stiger den 
varme luft til vejrs og spredes over et stort 

område. Da bolig- og industriområder 
forstærker denne opvarmning, vil den 
forurenede luft herfra således normalt blive 
spredt ret hurtigt. 

  

 
 
Figur 76. Inversionslag. 
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Du har sikkert lagt mærke til, at på efterårs- 
og vintermorgener kan der efter en rigtig kold 
nat ligge tåge ("mosekonens bryg") i 
lavninger og dale i landskabet. Det er typisk i 
perioder med vindstille vejr og et højtryk, der 
holder skyerne væk. I løbet af natten vil den 
kraftige udstråling fra Jorden til atmosfæren 
medføre, at temperaturen falder ekstra meget 
lige over jordoverfladen natten igennem. 
Herved kan temperaturen den følgende 
morgen være koldere nede ved jordoverfladen 
end i luften lidt højere oppe. Vi får da et 
omvendt (inverst) temperaturforløb op 
igennem luften, som vist i fig. 76, og man 
taler om et inversions-lag. 

 
Det resulterer i, at røg fra biler og skorstene 
ikke kan stige til vejrs som normalt, men 
fastholdes i luftlaget længst nede. Varer vejret 

ved i flere dage, kan luftforureningen blive 
alarmerende høj.  
 
I 1950'erne var London berygtet for sin 
London-smog (smog = smoke + fog), idet 
byens boliger og industrier alle fyrede med 
kul, og røgfiltre var ikke i brug endnu. Den 
koncentrerede blanding af røg, SO2 og 
vanddråber (tåge) resulterede i alvorlige 
luftvejsproblemer hos mange mennesker.   
 
Især storbyer placeret i dale og lavninger er 
udsatte. Således har man undertiden måttet 
indskrænke trafikken i Rhine-dalen og i Paris 
p.g.a. luftforurening på dage med inversion. 
Under olympiaden i Beijing i 2008, dikterede 
myndighederne større indgreb i byens 
normale liv for at holde luftforureningen 
nede.  

 
 

Byernes generelle luftforurening 

 
I vore dage er det mest mellemindkomst-
landenes storbyer, der er synligt ramt og 
omtales i pressen.  
Men skurken - også herhjemme - er der 
stadig. Godt nok har vi fået fjernet en stor del 
af den synlige forurening ved hjælp af 
skorstensfiltre og partikelfiltre på bilerne, 
men der er stadig stor luftforurening i form af 
gasser og aerosoler (små røg- og 
støvpartikler) på især de mest befærdede 
gader.  
Ligeledes kan du ofte tydeligt lugte, når der er 
gang i naboernes brændeovne.  
 

Det aktuelle niveau på målelokaliteter i 
Danmark kan du følge her: 
http://www2.dmu.dk/atmosphericenvironment
/byer/forside.htm , 
 
Du kan jo prøve at sammenligne f.eks. 
København, Ulfborg og Station Nord.  
 
Syre-regn, hvor nedbøren er tilsat SO2 især 
fra de store industriområder, har tidligere 
ødelagt store skovområder i Mellem-Europa. I 
Danmark fik vi også vores part, når vinden 
var i SØ og SV, men pga. vores kalkholdige 
jord har vi undgået større skader på marker og 
i vandmiljøet.  
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Radioaktivt nedfald  

 
I tiden efter atomkraftens indførelse på 
kraftværkerne i de industrialiserede lande har 
vi oplevet flere ulykker på værkerne, hvor det 
har vist sig, at de omfattende 
sikkerhedsforanstaltninger alligevel ikke var 
gode nok. Hver gang det er gået galt, har 
utrygheden spredt sig over store dele af 
kloden, og vejrudsigterne er blevet fulgt 
grundigt. Som vi tidligere har set, spredes 
luften over store dele af kloden f.eks. i 
vestenvindsbæltet med de vandrende lavtryk. 
 
Danmark var uhyggelig tæt på et sådant 
radioaktivt nedfald i 1986, da 
atomkraftværket i Tjernobyl i Ukraine 

smeltede ned. Vinden blæste den radioaktive 
sky mod nord, men det var til alt held først, da 
den nåede frem til de tyndt befolkede områder 
i det nordlige Norden, at nedfaldet skete. 
Dermed var der denne gang tid til at varsko 
befolkningen, og de økonomiske 
konsekvenser var overkommelige, selv om 
samerne måtte slagte tusindvis af dyr, og 
græsgangene måtte opgives.  
Du kan læse mere her, samt se animation af 
spredningsberegningerne: 
http://www.dmi.dk/dmi/index/nyheder/nyhed
er-
2006/tjernobyl_en_atomkatastrofe_fylder_20.
htm  

    
 

Vulkansk aktivitet 

 
At vulkanudbrud kan influere på vejr og 
klima, er noget vi i mange år har kunnet læse 
om, men at det var noget der sammen med 
dagens vejr kunne påvirke den enkelte 
danskers og europæers hverdag, havde de 
færreste forestillet sig indtil foråret 2010 og 
igen i 2011.  
 
Begge gange oplevede vi, at islandske 
vulkaner sendte store skyer af aske ind over 
Europa og lammede flytrafikken. Samtidig 
var det en kraftig påmindelse om, hvor sårbar 
vores moderne teknologiske liv er blevet.  

Søg på www.dmi.dk "askesky". 
 
Overvågning af luftkvaliteten er især i de 
sidste to eksempler i høj grad et internationalt 
anliggende.  
Læs og se nærmere f.eks. her:  
 
http://oiswww.eumetsat.org/IPPS/html/MSG/
RGB/ASH  
 
http://ies.jrc.ec.europa.eu/the-
institute/units/air-and-climate-unit/airclim-
action.html  
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Opgave - emne på tværs af fagene (eksempel)  
 

"Bortvist til Europa" 

Drengene på billedet herunder ankom et par dage tidligere til de Canariske Øer ombord på en 
synkefærdig skude, der var proppet med unge mænd og drenge fra Sahel-området syd for Sahara.  
Båden var sejlet over Atlanten fra Vest-Afrika, og blev undervejs reddet eller opbragt af den 
spanske patruljebåd.  
 
Efter at have fået mad og tøj, sidder drengene nu her på kajen i Los Christianos, Tenerife, og 
funderer over, hvordan de kommer videre her i livet.  
 
Måske har du mødt dem på din ferietur? Du sad sikkert på restauranten, gik aftentur eller lå på 
stranden? Hvad ville de dig? 
 

  
 
Figur 79. Illegal indvandring i Europa, Los Christianos, Tenerife.  
 
a) Hvad får de unge til at forlade deres familie og kultur (push-effekter)?  
b) Hvad trækker de unge til Europa (pull-effekter)?  
c) Hvem har normalt betalt og tilskyndet dem til deres rejse? Hvorfor det?  
d) Hvem har organiseret deres rejse fra f.eks. Mali og Niger?  
 
e) Hvem er ikke interesseret i deres ankomst til Syd-Europa?  
f) Hvem kan bruge dem i Syd-Europa? 
g) Hvad med pigerne? 
 
h) Hvad er de naturskabte og demografiske årsager til denne udvandring til Europa?  
i) Hvad er de samfundsskabte årsager - internt og eksternt? 
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j) På grund af stor ungdomsarbejdsløshed i Syd-Europa, fortsætter nogle nordpå til Danmark. 
 Hvad beskæftiger de sig med i Danmark, mændene og pigerne? 
k) Hvad er din holdning til problematikken, humanistisk og samfundsmæssigt?  
m) Kan du med din viden fra denne bog, din samlede viden samt med tekniske hjælpemidler 

forbedre livs- og beskæftigelsesbetingelserne for de unge i Sahel-området til gavn for såvel 
lokalbefolkningen som for dig som europæer?  

 
n) Kan du med litteratur, herunder avisartikler og undersøgelser, på dine fremmedsprog komme 

dybere ind i problematikken? Hvilke søgeord? 
 
p) Kan du pege på tilsvarende problemstillinger fra tidligere tid ud fra din historiske viden?   
 
q) Kunne det tænkes, at dine børnebørn om 50-60 år på tilsvarende vis står og "banker på døren" til 

en anden kultur og et andet samfund et sted i verden? Hvor og hvorfor? 
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Epilog  

 
 
Undervejs underbygger og forøger du din viden med eksperimenter og målinger i laboratoriet 
og på spændende ekskursionslokaliteter. Så… 
 
 
 

 

 
 
 
         
 

 
Find en interessant lokalitet!  
 

 Brug moderne udstyr! 

 

 

 
Forkast ikke nødvendigvis det 
gamle! 

 Sæt mennesket (eleverne) i 
centrum!  
 

 

- Og glem ikke at sprede information om, hvilke spændende ting I går og laver, 
så invitér ind imellem journalisten og fotografen med! 
 
 
Flemming Sigh   
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Stikordsregister 

 
A 
absolutte fugtighed  13 
aerosoler  109 
Albedo  37 
AMS = acute mountain sickness  54 
aske-sky  110 
astronomisk middag  45 
Atmosfærens temperatur  38 
atmosfæres tryk  48 
Australien-rejse  66  101 
Azorerne  69 
 
B 
Bangladesh  64 
bar  48 
befolkningstal  7  8 
Beijing  109 
birkeskov  90 
Bortvist til Europa  111 
breddegrad  44 
brændeovne  109 
busksteppe  63  92  95  96 
børnedødeligheden  7 
 
C 
Canariske Øer  21  95  104  109  111 
carbondioxid  37 
CFC-gasser  39 
chill-faktoren  39 
Contrails  27 
Copy-Dan reglerne  5 
copyright  5 
Coriolis’s kraft  50 
Coriolis-effekten  51  69  70 
 
D 
dagens længde  29 
Dagens vejrudsigt  74  78  83 
dampspærren  23 
Danmarks Meteorologiske Instituts 

hjemmeside  6 
deklinationen  43  44 
Deklinationen  46 

demografiske årsager  66 
drikkevand  9 
drivhuseffekten  35 
Drivhuseffekten  37 
drivhusgasser  37 
dugpunktet  12 
dykkersyge  54 
dynamisk lavtryk  47 
dødeligheden  7 
 
E 
EMU  41 
EMU'ens fag- og temasider  6 
Energistrømmen  36 
EUREF89  25 
 
F 
fastlandsklima  33 
Ferrel-cellen  56  67 
fiktiv bevægelse  52 
Fordampningsvarme  33 
fossile brændstoffer  41 
front-systemet  56 
fugtighedsgrad  13 
føhn-vind  18 
 
G 
gaussfiltrerede værdier  86 
glidende gennemsnit  86 
globale befolkningstal  8 
globale vindsystem  56  67 
globale vækstrate  8 
Golfstrømmen  39  70 
GPS-navigator  25 
Greenwich  44  45 
grundvand  9 
græssteppe  92  95 
Grønland  18  25  37  40  46 
Grønlandspumpen  46 
Gudhjem  45 
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H 
Hadley-celler  56  67 
hagl  74 
havefest  22 
havisen  38 
havstrømme  40 
hydrotermfigurer  87 
hygrometer  12 
højdesyge  47  54 
højtryk (H)  49 
 
I 
Indien  66 
Indiske Ocean  64  66 
indlandsisen  25 
indlandsisens smeltning  38 
InfoMedia  41 
intertropiske konvergenszone  56  61 
Inversionslag  108 
is-afsmeltningen  46 
isobarer  52 
ITC  56 
ITCZ  56 
ITK-systemet  56 
ITK-zonen  58  62 
 
J 
jetstrømmen  69  76 
Jordens akse  30 
Jordens bane  29  30 
Jordens rotation  30  50 
jord-erosion  98 
Jos  97 
jævndøgn  31 
 
K 
kalmebæltet  62 
Kangerlussuaq  18  25  89 
Kap Horn  77 
kapilarlag  24 
katastrofer  96 
Kilimanjaro  45  54 
klimafigurer  87 
klimanormaler  86 
Klima-rejse  102 
klimazoner  86 
Klimaændringer  100 

koldfronten  71  73 
kondensvand  12 
kronometer  44 
Kufra-oasen  95 
kuldioxid  37 
kuling  53 
kultveilte  37 
kviksølvbarometer  48 
kystklima  33 
 
L 
landbrise  64 
lattergas  37 
lavtryk (L)  49 
lokal middag  45 
London  44 
London-smog  109 
Los Christianos  111 
lufte ud  23 
luftens mætningskurve  11 
luftens vanddamp 11 
Luftens tryk  47 
Luftforurening  108 
luftkvalitet  23 
luftkvaliteten  110 
lyn  75 
længdegrad  45 
Løvskoven  91 
 
M 
Maki  93 
Mali  111 
metan  37 
Meteorologisk Institutt / NRK hjemmeside  6 
Meteosat  63  75 
middellevetid  6 
midnatsol  31 
midnatssolen  42 
millibar  48 
monsun-effekten  64  77 
monsunregn  64 
monsunvindene  64 
mosekonens bryg  74  109 
mætningstemperaturen  12 
mættet luft  12 
mættet luft stiger  17 
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N 
NASA  38  42  46 
nattelyset  41 
nedbørsressourcerne  9 
Niger  111 
Nordatlantiske strøm  39  70 
nordlige vendekreds  32  56 
Nordpolen  38  46  66 
normaler  86 
Normaltrykket  48 
NOAA  38 
NSIDC  46 
NV-vind  69 
NØ-passat  62 
NØ-vind  69 
Nåleskoven  90 
 
O 
okklusion  74 
orkan  53  101 
orkanen Isaac  50 
Ozon  37 
Ozonlaget  38 
 
P 
Palermo  93 
Paris  109 
Pascal  48 
passat-vind  58  61  62 
piteraq  40 
plantebælter  86  87 
Polar-cellen  56  69 
polarcirklen  68 
Polarfronten  67  68 
polarkredsene  42 
polarzonen  68 
position  44 
Prognosekort for tryk og vind  75 
Psi  48 
pull-effekter  111 
push-effekter  111 
 
Q 
Quito  43 
 
 

R 
radar-animation  75 
radarbillede  63 
radiatoren  65 
Radioaktivt nedfald  110 
regn  15 
regnskov  34  63  98 
relative fugtighed  13 
Rhine-dalen  109 
råd og svamp  23 
 
S 
Sahara  45  63  95  96  111 
Sahel-landene  63  96  111 
salte vejene  22 
satellit-animation  63  75 
savanne  63  94  97 
sekstant  44  
Sibirien  77 
skimmelsvamp  24 
SKODA  41 
skov  93  94 
Skydækket  35 
skytyper  81 
smog  108 
sne  74 
Solen står lodret  32 
solenergi-anlæg  41 
sol-energiens fordeling  41 
Solens energi  35 
Solens højde på himlen  29 
solfanger  43 
solhøjden  43 
sommermonsuner  64 
sommersolhverv  31 
sommertid  45 
specifikke varmekapacitet  33 
storm  53 
stratosfæren  39 
sult  66 
surfe  65 
SV-monsun  66 
SV-vind  71 
Syd-Europa  111 
sydlige halvkugle  77 
sydlige vendekreds  32  56 
Sydney  94 
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Syre-regn  109 
søbrise  64 
SØ-passat  62  66 
 
T 
taiga  90 
tavlesvampen  21 
temperaturen  29 
temperaturstigning i Grønland  45 
Tenerife  21  104  111 
termisk højtryk  77 
termisk lavtryk  47  61 
Tjernobyl  110 
tordenvejr  74 
trigonometriske funktioner  45 
Trykfordeling og vinde  68 
Tundraen  88 
turistguide  25 
Turukhansk  90 
tørkekatastrofer  63 
tørkeproblemer  66  96 
 
U 
udluftning  25 
Ukraine  110 
Ulan-Bator  92 
umættet luft  12 
umættet luft stiger  16  17 
ungdomsarbejdsløshed  112 
Upernavik  88 
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Vandets kredsløb  9 
Vandrende lavtryk  69  70 
Varmefylde  33 

varmetordenvejr  74 
varmfronten  71 
vejrudsigt  74  76  78  83 
vestenvindsbæltet  110 
vind-energiens fordeling  55 
Vindenes hastighed  52 
Vindenes retning  50 
vindkort-animation  52 
vindmøller  55 
vindyrkning  93 
vintermonsun  64 
vintersolhverv  31 
Vulkansk aktivitet  110 
 
W 
wadier  95 
WGS 84  25 
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Ækvator  32 
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årsnedbør  86 
årsnedbørskort  9 

 


