
Klimapolitikk på falskt grunnlag!

Nå har det gått for langt. Tredobling av CO2-avgifter på falskt faktagrunnlag 
er galt. 

Det er klart at ekstreme forekomster av regnvær, stormer, kulde og tørke, gjør 
noe med miljøet og at det vil være bra hvis man kan styre utviklingen. Dvs. 
dempe ekstremitet og økning i antall forekomster. 

Det mangler ikke på forskere som har spekulert i CO2s egenskaper og en mulig
påvirkning av global gj.sn. temperatur og derigjennom klima. F.eks. kjemikeren
Arrhenius og meteorologen Bert Bolin. 

Politikere på FN nivå, i WMO og UNEP (FNs miljøprogram), ligger bak 
etableringen av FN IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change.). Her 
ligger ansvaret for den klimapolitikk som føres på falskt og sviktende 
vitenskapelig grunnlag. "Det vitenskapelige er opplest og vedtatt. Klima er 
menneskestyrt gjennom utslipp av CO2.".

IPCC (Klimapanelet): Den globale oppvarmingen er menneskeskapt! 
IPCC:  «trenden vi ser, tilsier at vi står bak så godt som all oppvarmingen siden 
1850.» Dette er påstanden hele tiden, uten at man redegjør for sannheten i 
utsagnet. 
Klimapolitikken bygger på falskt og sviktende vitenskapelig grunnlag!

Dette gjør det nødvendig å ta en titt på fakta.

RSS målinger av global gj.sn. temperatur viser for siste 40 år en trend på 0,2 
grader / 10år, eller 0,02 grader / år. Dette er den globale oppvarmingen akkurat 
nå! Dersom det fortsetter slik vil den ha økt 1 grad om femti år. 
Nivået nå er ca 15 grader.  

Se så på NOAA's målinger av CO2 i luften (atmosfæren):
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
Over året varierer mengden CO2, den synker 6 ppm og øker deretter 9 ppm. Fra
1960 til idag øker mengden i gjennomsnitt 1,7 ppm / år. 
417 ppm CO2 i atmosfæren er 0,0417% av atmosfæren. Variasjon kun 1,7 ppm 
eller 0,00017%.  Så lite at det påvirker ikke avgangen av energi fra 
klimasystemet. Kloden, på sin vei rundt solen, fanger fortsatt mer energi fra 
solen enn det som avgis gjennom atmosfæren, og med en liten global 
temperatur oppgang, 0,02 grader / år, som resultat. 

IPCC anslår i "Climate Change 2013 - The Physical Science Basis
Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of 

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/?fbclid=IwAR0uX_MotSfAJ3RlFnnLDs42bHTBFnNSLP71BBF75NRVUN1a2RK_LhtDUXU


theIntergovernmental Panel on Climate Change" side 471 fig. 6.1 den totale 
mengden CO2 utslipp, naturlig skapt / sluppet ut, og menneskeskapt. 96% er 
naturlig (1,63 ppm), 4% fra menneskene (0,07 ppm). Dersom man fjerner 
menneskenes utslipp helt vil CO2 i atmosfæren likevel øke omtrent like mye.
Det betyr at uansett så er ikke den globale temperaturen menneskestyrt.

FN World Bank anslår mengden menneskeskapt CO2 per land og totalt per år. 
https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT...
Om alt hadde blitt igjen i atmosfæren ville det fylt ca 7 ppm. Kun 0,07 ppm blir
som sagt igjen. 
Reduksjon av utslipp har null effekt, er fullstendig bortkastet !

Så til klimaendringer! 
Hva er klima? Jo det er samlingen av forekomster av regn og sol perioder, 
storm og godvær perioder, varmeperioder og kulde perioder, gjennom et år.
Dette arter seg ulikt avhengig hvor man er på kloden. Derfor deler man kloden 
inn i klimasoner.  I Arktisk sone som helhet er det stor variasjon pga. 
Golfstrømmen. 
Man kan ellers være fristet til å dele Norge inn i to soner, sør og nord for Dovre.
Ta som eksempel høststormene langs norskekysten, De kommer igjen år etter 
år. Fordi jorden roterer rundt solen. Den samme påvirkningen fra solen gjentar 
seg år etter år. Rotasjon rundt sin egen akse og månens rotasjon rundt solen 
påvirker også dette systemet. Man opplever også variasjoner i ekstremitet over 
år.
 
Kan man påvise en sammenheng mellom klimaendringene og CO2 i 
atmosfæren?  Nei!
Dertil er mengde og variasjon i CO2 i atmosfæren for små til at en effekt kan 
detekteres.  Det er i tillegg helt umulig fordi klimasystemet  er kaotisk, 
komplekst og uforutsigbart. 

Den globale oppvarmingen er ikke menneskeskapt! 
CO2 utslippsreduserende tiltak er feil medisin! Null effekt på klima!

https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT?locations=NO&name_desc=false&fbclid=IwAR0AAWGAP26bIWU4NA8I-SpwepHqN8Pxe_VPk7sxnz-NiUD7gnj2o7rM4Ok

