
Nå må klima-idiotiet opphøre!

Faktafeil om CO2.
CO2 forurenser ikke! 
CO2 benyttes av plantene i fotosyntesen og frigir oksygen som er nødvendig for
oss som puster! 
CO2 styrer ikke klima. Det er ikke påvist vitenskapelig! 
CO2 er ikke søppel slik olje og energiminister Tina Bru sier!

Faktafeil om klimagass
CO2 er ikke en klimagass! Betegnelsen er feil!
CO2 i atmosfæren bidrar ikke målbart til økt global temperatur! Det er riktig at 
et CO2-molekyl tar imot mye energi men det er bare 0,04% av av dem i 
atmosfæren. Det er også feil å ignorere de andre molekylene i atmosfæren, det 
er 99,96% av dem i atmosfæren og de er også bærere av energi. 
CO2 utslipp er hovedsaklig naturlige, 95,75%. Kun 4,25% er menneskeskapt! 
(IPCC anslag).
CO2 øker med 2ppm per år, dvs. 0,0002% av atmosfæren, Menneskenes andel  
er 0,085 ppm eller 0,0000085%.
En reduksjon av menneskenes utslipp av CO2 kan umulig påvirke klima!

Faktafeil om ren energi produksjon og bruk.

Hva er ren energi? 

La meg først slå fast, CO2 utslipp i kraftproduksjonen er ikke et argument mot 
energiproduksjons-metoden som benyttes! Det betyr at man godt kan benytte 
kull, olje og gass i produksjonen. Bare man renser for forurensing, dvs. utslipp 
av forurensende gasser og partikler. Slik det gjøres i dagens dieselbiler. 

All bruk av  elektrisitet har et element av forurensning i seg. 
Det kan være store variasjoner. Ofte er forurensning knyttet til utstyret som 
benyttes og ikke til produksjonen og bruken av strømmen. Forurensningen er 
knyttet til produksjonen av utstyret og til tilintetgjøringen av utstyret når det er 
brukt og utslitt.
Det kan også bero på hva man benytter strømmen til. Det gjelder å ta for seg  
hele livsløpet og ikke bare deler av det.  Eks.: Drift av elbil krever akkumulator.
De skal produseres og etter bruk kondemneres. Her skjer det forurensning 
dersom man ikke renser. 
Brenselceller skal produseres og kondemneres. Hydrogenet den bruker skal 
produseres. Her er det også rom for forurensning. 
Er løsningen konkurransedyktig på pris? Sannsynligvis ikke! 



Vannkraft såvel som vindkraft utbygging har elementer av forurensning og 
faktisk naturpåvirkning i seg. 

Dette betyr at man skal være ytterst forsiktig med å fremme løsninger gjennom 
bruk av skatte og avgiftsunntak og/eller subsidier. 

Hovedmotivet for elektrifisering, reduksjon av CO2-utslipp,  er borte! 
Det er derfor feil å benytte samfunnets sårt trengte midler til unødvendige 
elektrifisering-prosjekter. Som vindkraft. Som elektrifisering av sokkelen. Som 
elektrifisering av biler og båter.  Det fører til et unødvendig press på og med det
behov for utbygging av infrastrukturen for strøm-leveranse og transport (veier). 
Resultatet er unødvendig prisøkning for forbruker / industri.
Det må også nevnes at CO2-lagring er helt unødvendig! Et uansvarlig bruk av 
samfunnets midler!

Faktafeil om tiltak.

Hva kan man gjøre med klimaendringer? 

Verden er avhengig olje og gass og vil være det i lang tid fremover. De store 
produsentene vil sørge for at det opprettholdes et godt prisnivå. Dvs. det vil 
fortsatt være en lønnsom produksjon på norsk sokkel.
Like fullt er det behov for å utvikle ny virksomhet som bidrar til å sikre stabile  
inntekter til staten (BNP) og arbeid til folket.
Da gjelder det å unngå å utvikle teknologi og produkter som er unødvendige og 
som det ikke blir bruk for. Det gjelder å være først og være alene om produktet /
tjenesten / løsningen.  Det skal markedsføres, skapes / forsterkes  et behov. Det 
skal tas frem av norsk arbeidskraft, norske faglige eksperter, norske 
virksomheter, norsk kapital.

Negative variasjoner i klima oppleves over hele verden. Alle trenger å møte 
ekstreme utslag med tiltak / løsninger som minimerer ødeleggelser.  
Forretningspotensialet er enormt. Det gjelder å være først. Anvendelse i Norge 
vil være et fint «show-room».

Det gjelder å ikke gå i fellen og utvikle unødvendige løsninger som garantert 
ikke kan ha en effekt. Dette gjelder fremst faktafeilen om alle CO2 
utslippreduserende tiltak, som er helt uten effekt for klima. 

Klima-idiotiet må opphøre straks! 


