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Drivhusgasser Morten Winther Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog giver en lettilgængelig introduktion til
Danmarks nationale opgørelse over udledning af drivhusgasser.

Danmark har med sin deltagelse i Kyotoprotokollen og den europæiske aftale om byrdefordeling forpligtet
sig til at nedbringe udledningen af drivhusgasser med 21% inden 2008-2012. Denne bog er baseret på den

seneste danske opgørelse med data for udledning af drivhusgasser i årene 1990-2007.

Bogen indeholder en beskrivelse af de største kilder samt af de metoder og de data, der ligger til grund for
opgørelserne, som hvert år afleveres til FN.

Læseren får desuden serveret en grundig og velvalgt opsummering af de vigtigste forhold i den internationale
klimadebat, herunder de internationale organisationer og konventioner, som har betydning for Danmark.
Kapitlet om den internationale klimadebat kan tjene som et opslagsværk, der giver et hurtigt overblik over

hvilke udvalg, der varetager de forskellige dele af klimasamarbejdet, samt over hvilke vedtagelser der gælder
i forhold til opgørelse af udledningen af drivhusgasser.

Forfatterne til bogen er den gruppe af specialister, der til dagligt arbejder med opgørelse af udledning af
drivhusgasser, og som varetager de årlige rapporteringer til EU og FN.

Bogen er skrevet for ikke-eksperter men stadig med vægt på den faglige kvalitet. Den henvender sig til en
bred målgruppe herunder gymnasieelever, nye studerende på universiteterne samt miljømedarbejdere.

MiljøBiblioteket er en serie af bøger om natur- og miljøforhold i Danmark. Bøgerne giver en samlet og let
tilgængelig fremstilling af forskellige aktuelle emner. Læs bøgerne for at blive klogere på natur og miljø eller

for bedre at tage stilling i debatten.

Bøgerne er også velegnede i undervisningen, fx i gymnasiet.
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