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Det er generelt accepteret, at klimaet er 
under forandring. De sidste 100 år er den 
globale gennemsnitstemperatur steget med 
0,74 °C. Ændringer i nedbørsmønstre er 
også observeret flere steder, eksempelvis har 
Nordeuropa oplevet 10-40 % mere nedbør, 
mens Sydeuropa har fået omtrent 20 % min-
dre regn, gennem det sidste århundrede /1/. 
Den største stigning i nedbøren forventes om 
vinteren. Samtidigt er der en tendens til, at 
sommerperioden bliver præget af flere tørre 
perioder, og at nedbøren i sommerperioden 
kommer som kraftigere regnskyl, der med-
fører hyppigere oversvømmelser /2/. Disse 
ændringer har allerede haft indvirkning på 
udbredelsen af dyr og planter/3/. Vi foretog et 
litteraturstudie, for at se om klimaændringer 
også vil kunne forventes at indvirke på de 
smitsomme vandbårne sygdomme, vi vil ob-
servere i fremtiden, med henblik på at kunne 
tage passende forholdsregler i rette tid.

Klima og sygdomme
Hastigheden og styrken af de fremtidige 
klimatiske ændringer er forbundet med stor 
usikkerhed. Usikkerheden gælder således 
også for den klimatiske effekt på udbredelsen 
af eventuelle smitsomme sygdomme. I Eu-
ropa er der i flere tilfælde dokumenteret en 
klar sammenhæng mellem klima og sygdom-
sudbrud /4/. Dette gælder også for malaria, 
hvor forekomst og styrken af udbruddene 
er tæt knyttet til tørke og regntider. Flere 
forskere har arbejdet med at identificere de 
mest klimafølsomme smitsomme sygdomme.

Vektorbårne sygdomme
Både regn og temperatur har stor indflydelse 
på udbredelse og overlevelse af de dyr, der 
fungerer som vektorer, som myg og flåter. 
Forøgede regnmængder kan indvirke på 
eksempelvis myg på flere måder, eksempelvis 
kan larvernes levesteder blive større, flere og 
mere permanente. En generel stigning i vin-
tertemperaturen vil give øget mulighed for, 
at vektorer kan etablere sig på højere bred-
degrader, og forøget sommertemperatur kan 
give anledning til hurtigere udvikling af larver. 
Et kortere larvestadie, vil føre til lavere døde-
lighed, og dermed potentiale for tættere pop-
ulationer af voksne dyr. På den anden side 
kan flere tørkeperioder i sommeren føre til 
at mindre biotoper, som vandfyldte træhuller 
og drængrøfter, tørrer ud over sommeren, og 
vektorerne derfor vil koncentreres omkring 
de mere permanente ynglebiotoper /2/.

Ændringer i udbredelse og bestandstæthed 
er beskrevet for flere myggearter samt flåter. 
Eksempelvis har den asiatiske myg Aedes al-
bopictus etableret sig i Sydeuropa, og er rap-
porteret fra omkring 15 europæiske lande. 
Her er det på sin plads at nævne at interna-
tional handel med eksempelvis brugte bildæk, 
der kan fungere som mikro-ynglepladser un-
der transport mellem verdensdele, anses for at 
være den vigtigste grund til den globale 
spredning af A. albopictus. Når først vektor-
erne er etableret i et område, er den regionale 
spredning i højere grad styret af klimatiske 
forhold og ændringer i disse. Således er det 
vist, at områderne hvor A. albopictus eta-
blerede sig, allerede i 1960’erne var egnede 
områder, mens den seneste temperaturstign-
ing har gjort at områder længere mod nord, 
som Benelux og vestlige Tyskland nu også 
snart er egnede områder /5/. Under sprednin-

gen af A. albopictus og andre kompetente vek-
torer er der fulgt flere sygdomme, som den-
gue, gul feber, West Nile Virus (WNV) og 
Chikungunya med. Lokale udbrud af disse syg-
domme viser stærk korrelation med klimatiske 
parametre, som nedbør og temperatur, mens 
den globale spredning af sygdommene, gen-
nem eksempelvis brugte dæk, i højere grad er 
linket til menneskers godstransport /6/.

West Nile Virus
En af de smitsomme sygdomme, hvor 
ændringer i forekomsten er observeret i 
Europa i nyere tid, er West Nile Virus (WNV). 
Første gang WNV blev observeret i Europa 
var i Frankrig i 1960’erne. Siden er WNV 
observeret i Rusland, hvor der er beskrevet 
en klar sammenhæng mellem milde vintre, 
varme somre og antallet af smittede per-
soner/7/. Et tilsvarende billede er beskrevet 
for WNV i USA, hvor forøgede sommertem-
peraturer og perioder med lav nedbør fører 
til en forøgelse i antallet af infektioner med 
WNV, muligvis på grund af opkoncentrering 
af vektoren /8/. WNV er yderligere observeret 
i Italien de seneste år, i et omfang der har fået 
sundhedsmyndighederne til at udarbejde en 
aktionsplan for overvågning af importerede 
og naturligt etablerede vektorbårne syg-
domme.

Malaria
Malaria forårsages af den parasitiske protozo, 
Plasmodium sp., der overføres af Anopheles 
myg. Malaria er udbredt globalt, primært i 
troperne, men forekommer også i Østeuropa. 
Her udover er ”airport malaria” et kendt 
fænomen, hvor en inficeret myg transporteres 
med fly ved et uheld fra et endemisk område, 
og har held med at inficere et eller flere 
mennesker. Airport malaria er observeret 
flere steder i Europa, og der er tegn på sam-
menhæng mellem temperaturen og antallet 
af smittede, da højere temperatur giver 
bedre mulighed for overlevelse af vektoren 
/2/. Det er derfor også muligt, at der ved en 
generel temperaturstigning, vil observeres 
flere tilfælde af Airport malaria, og endda, 
hvis der kommer øgede regnmængder, som 
kan give bedre ynglemuligheder, at vektoren 
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og Plasmodium vil have held til at etablere 
sig mere permanent i Europa. Malaria er 
fornyligt registreret et stigende antal gange i 
løbet af 2012 i Grækenland /9/, men om kli-
matiske parametre har indflydelse på denne 
etablering vides endnu ikke. De fleste malaria 
tilfælde er dog konstateret hos immigranter 
fra områder, hvor malaria er endemisk, og det 
tyder derfor på, at menneskelig adfærd i dette 
tilfælde er den vigtigste grund til det stigende 
antal tilfælde.

Vandbårne sygdomme
Der er flere vandbårne sygdomme, som 
allerede er til stede i Europa. Vi har ikke kun-
net identificere nye potentielle vandbårne 
sygdomme, men klimatiske ændringer ser ud 
til at kunne have stor indflydelse på hyppigh-
eden og styrken af udbrud af de allerede fore-
kommende sygdomme. Ekstreme regnskyl 
ser ud til at blive hyppigere forekommende i 
fremtiden. Dette vil øge risikoen for overløb 
fra kloakker, og dermed fækal forurening af 
rekreative vandområder. Udbrud af Crypt-
osporidium ser ud til at være korreleret til 
disse ekstreme regnhændelser, mens udbrud 
af Campylobacter er stærkt korreleret til tem-
peratur /10/. Som et interessant eksempel på 
at overløb kan medføre udbrud af vandbårne 
sygdomme er triatlon konkurrencen (Co-
penhagen Challenge), der blev gennemført i 
København i august 2010. Svømmedistancen 
blev udført ved Amager strandpark lige efter 
kraftig regn, og hvor badeforbud var iværksat. 
Her blev gennemført en kohorde under-
søgelse af deltagerne, hvor 55 %, af dem der 
svarede, angav at have haft gastroenteritis 
efterfølgende. Af de 47 deltagere, der fik un-
dersøgt en afføringsprøve, var der 12 positive 
fund: tre Campylobacter spp, tre enterotok-
sigene E. coli (ETEC), tre Giardia lamblia og 
to intiminproducerende E. coli (A/EEC) /11/, 
hvilket understreger denne risiko. Et andet 
eksempel på en vandbåren sygdom hvis fore-
komst er stærkt korreleret til høje tempera-
turer er Vibrio vulnificus. Bakterien trives kun 
ved temperaturer over 20 °C. I 2006 og 2007 
observeredes flere opblomstringer af denne 
bakterie langs de danske strande, typisk der 
hvor vandet er lavt og stillestående, som 
vadehavet og sejerøbugten. Således har sund-
hedsstyrelsen anbefalet at kommuner med 
ansvar for badevand, måler for Vibrio vuln-
ificus, når vandet er mere end 20 °C, hvilket 
forventes at forekomme oftere i et fremtidigt 
klima. Ekstrem regn forøger også risikoen 
for forurening af drikkevandsresourcerne og 
risikoen for indtrængning af fækal forurening 
i vandforsyningen med sygdomsudbrud til 
følge /12/.

Vand-bårne sygdomme

Hvad kan vi forvente og hvad har vi 
brug for?
For de sygdomme, der er vektor-bårne, og 
hvor vektoren er knyttet til vand, ser det ud 
til, at der er flere nye sygdomme på vej mod 
nord. Der er klare tegn på, at dette mønster 
er grundet ændringer i nedbørsmønstre og 
temperatur, idet højere temperaturer bety-
der, at nye områder bliver tilgængelige som 
ynglesteder for vektorerne, og ændringer i 
nedbørsmønstret kan give anledning til både 
nye og mere permanente yngle biotoper. 
Vi mener, at spredningen af vektorbårne 
sygdomme løbende skal overvåges, for at de 
nødvendige forholdsregler kan tages i rette 
tid.

Hvis vi ser på de decideret vandbårne syg-
domme, ser det ikke ud til, at der er nye syg-
domme på vej til de områder, hvor klimaæn-
dringer kan forventes at give ændringer i 
temperatur og nedbørsmønstre. Til gengæld 
er det ret sandsynligt, at der kan komme 
flere, større og hyppigere udbrud af de aller-
ede forekommende vandbårne sygdomme, 
som skyldes Campylobacter, Giardia, Crypt-
osporidium, enteriske vira og måske Vibrio 
vulnificus. Vores viden om hvilken rolle vand 
spiller for udbrud af disse sygdomme i Dan-
mark er meget begrænset. Derfor bør der 
gøres en indsats for at opnå mere viden på 
dette område med henblik på at kvantificere 
og minimere de sundhedsmæssige risici ved 
kontakt med eksempelvis badevand og ved 
oversvømmelser. DHI har de seneste år arbej-
det med at koble hydrodynamiske modeller 
og proces modeller til kvantitative mikrobielle 
risikovurderingsværktøjer for i fremtiden at 
være bedre i stand til at beskrive den rum-
melige fordeling af de sygdomsfremkaldende 
organismer og risikoen for at blive syg ved 
kontakt med vand.
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Figur 1. Den smukke tigermyg, Aedes 
albopictus. En af de myggearter der har 
spredt over store dele af verden, bla. Eu-
ropa, hvor den nu er observeret i omkring 
15 lande, og fungerer som vektor for både 
Chikungunya og Dengue.


