
KLIMAHYSTERI

Verden går under i klimaendringer hvis man ikke får redusert menneskenes 
utslipp av CO2 nå! Fakta (1) som underbygger påstanden mangler! 

Verden kommer til å koke hvis CO2 utslippene ikke reduseres! Den globale 
gj.sn. temperaturen (ca 15 C) økte iflg målinger de siste 40 årene med 0,2 
C/tiår, dvs. 0,02 C/år. (2) De siste 20 årene er det observert en utflating. (3)

Havisen i Arktis forsvinner hvis CO2 utslippene ikke reduseres! Målinger viser 
et bunn nivå i september men at det bygger seg opp igjen til en topp i mars. 
Store variasjoner men den forsvinner ikke! (4)

Verden går under hvis man ikke får bort kjøttproduksjonen. Det dreier seg om å 
redusere CO2 utslipp.  Fakta (1) som underbygger dette mangler! 

Isen i Antarktis vil bli gradvis borte hvis CO2 utslippene ikke reduseres! 
Havene vil stige mye som konsekvens.  Observasjoner av isen og av global 
temperatur tilsier noe annet!

CO2 forsøpler og er giftig.  Utslipp reduksjon nødvendig. Det er faktisk feil. 
Dette er myter skapt av hysterikere!

Opphavet til hysteriet er etableringen av IPCC. Av politikere i FN systemet, 
WMO (meteorolog Bolin) og UNEP (politiker Gro Harlem Brundtland). De sto 
bak etableringen, basert på den uvitenskapelige påstanden at klima er styrt av 
CO2 og forsterket av menneskenes utslipp. Jfr. Brundtlandrapporten. (5)

(1)
IPCC sier flg. i sin første rapport:
«Previous reviews of the greenhouse problem (N R C 1983, MacCracken and 
Luther, 1985 Bolin et al 1986) have also addressed the detection issue They 
have concluded that the enhanced greenhouse effect has not yet been detected 
unequivocally in the observational record.» 
På norsk, drivhuseffekten er ikke vitenskapelig verifisert gjennom 
observasjoner / målinger.
 
(2)
RSS målinger viser trenden over de siste 40 årene:  
http://images.remss.com/msu/msu_time_series.html



(3)
IPCC observert utflating av global temperatur:
«The observed GMST has shown a much smaller increasing linear trend over 
the past 15 years than over the past 30 to 60 years (Box TS.3, Figure 1a, c). 
Depending on the observational data set, the GMST trend over 1998–2012 is 
estimated to be around one third to one half of the trend over 1951–2012. For 
example, in HadCRUT4 the trend is 0.04°C per decade over 1998–2012, 
compared to 0.11°C per decade over 1951–2012.» 

RSS påviste pausen på 18 år i 2014. http://www.myklima.net/RSSflatgraf.jpg

(4)
NSIDC observerer havisen i Arktis. Over året er det stor forskjell mellom topp 
og bunn, men den blir definitivt ikke mindre / borte:
https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

(5)
Brundtland rapporten «Our Common Future». Etablert av UNEP med Gro 
Harlem Brundtland som leder. Her finner man flg.:
«The 'greenhouse effect', one such threat to life support systems, springs 
directly from increased resource use. The burning of fossil fuels and the cutting 
and burning of forests release carbon dioxide (CO2). The accumulation in the 
atmosphere of CO2 and certain other gases traps solar radiation near the Earth's 
surface, causing global warming.» 

Ingen henvisning til forskning som underbygger påstandene.  Disse påstandene 
tar man med seg i etableringen av IPCC.  Se også (1)
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