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Stor risiko for El Niño i 2015
Australske meteorologer advarer om at der er 70 pct. risiko for, at
vejrfænomenet El Niño kan opstå i 2015Det kan få stor indflydelse på vejret,
på både den sydlige og nordlige halvkugle, samt påvirke både den globale
og den danske landbrugsproduktion.
Flere tegn på, at en El Niño kan opstå
El Niño, som dannes af periodisk opvarmning af havområder omkring
ækvator i Stillehavet, kan potentielt forstyrre de globale markeder for
landbrugsprodukter. Da dansk landbrug er eksponeret mod uro på
verdensmarkederne i kraft af sin specialisering og store handel med
udlandet, er det vigtigt for landmænd og fødevareproducenter at holde øje
med El Niño.
Ifølge Australiens meteorologiske institut, Bureau of Meteorology, har den
tropiske del af Stillehavet har vist tegn på, at en El Niño kan være undervejs.
Overfladetemperaturen i havområdet, der er en vigtig indikation for
vejrfænomenet, har oversteget de kritiske høje niveauer. Derudover er der
registreret svage passatvinde i de seneste uger. Dette tyder på en vis
kobling mellem havtemperaturer og de atmosfæriske temperaturer.
Hvis disse vejrmønstre forbliver uændrede eller tager til i styrke, vil en El
Niño udvikle sig. Derfor er de australske meteorologers målestok for risikoen
for en El Niño, ”ENSO tracker”, som ses herunder, i alarmzonen.
ENSO* Tracker

Kilde: Australian Government, Bureau of Meteorology.
*El Niño-Southern Oscillation (ENSO)

Både regn og tørke
El Niño giver udslag i mere end normalt nedbør i de vigtige områder med
produktion af afgrøder i Sydamerika og USA. Dette kan påvirke den globale
produktion af majs, sojabønner og hvede i både negativ og positiv retning.
Ydermere er El Niño skyldig i mindre end normal mængde nedbør i Asien,
Sydafrika og Australien, hvilket potentielt kan påvirke produktionen af ris,
hvede og majs negativt. Selvom de australske meteorologers ENSO Tracker
er i alarmberedskab, så er det dog fortsat meget usikkert at spå om de
konkrete konsekvenser af El Niño.
Udviklingen og styrken i en El Niño (og dets modpol El Niña) måles blandt
andet ved et SOI indeks (Southern Oscillation Index). Vedvarende SOI
værdier under -8 er en indikator for et El Niño tilfælde, imens vedvarende
positive værdier over +8 er en indikator for et El Niña tilfælde. Værdier
herimellem er generelt indikator for neutrale tilstande. I 2014 hævede
meteorologerne løbende risikoen for en El Niño indtil slutningen af juli 2014.
Derefter blev forudsigelserne modificeret på deres ENSO Tracker, fra
”alarm” til ”watch”.
Southern Oscillation Index (SOI)
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Kilde: Australian Government, Bureau of Meteorology.
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Hvad er konsekvenserne for den danske fødevareklynge?
På nuværende tidspunkt har man indtil videre oplevet mindre end normal
mængde regn i Sydøstasien de seneste 2-3 måneder, herunder Filippinerne
og Malaysia. Det er i disse lande, man finder vigtige områder for produktion
af palme- og kokosnøddeolie. Hvis der fortsat bliver mangel på regn i disse
områder de næste måneder, vil det resultere i markant fald i udbuddet af
oliefrø og dermed medføre prisstigninger i vegetabilske olier. Det globale
udbud af sojabønner er dog stort og vil i rimelig udstrækning kunne fungere
som en stødpude imod pludselige udsving i priserne på vegetabilske olier.
Dermed burde danske landmænd være beskyttet mod ubehagelige
prisstigninger i de vegetabilske olier, som bruges til foderingredienser.
Som det fremgår af ovenstående, er det dels usikkert, hvor kraftig en ny El
Niño kan blive, dels hvad konsekvenserne bliver for de globale
landbrugsmarkeder. Men virksomhederne bør holde øje med en ny El Niño
og følge med i, hvordan den i givet fald udvikler sig.
Reference: Australian Government, Bureau of Meteorology:
http://www.bom.gov.au/climate/enso/archive/ensowrap_20150428.pdf
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