
Klimakrisen en global hjernevasking.

Menneskenes utslipp av klima (CO2) har ingen effekt!
Klimautslipp svindelen må opphøre! Falske forskere må påtales og 
straffes! 

Når politikere, som Espen Barth Eide, Jonas Gahr Støre og Erna Solberg m.fl.,  
snakker om klimautslipp eller utslipp av klima tror de at når  man slipper ut 
CO2 så slipper man ut klima. Det er selvsagt bare tøv. Tøver gjør de også når de
sier at utslipp av klima  forurenser.  
De er ikke alene om å tøve. 
Jens Ulltveit Moe (UMOE), styreleder i "SKIFT" (2), snakket i Nyhetsmorgen 
for en stor økning av avgifter på CO2 utslipp. Prinsippet om at forurenser 
betaler gjelder, sier han. 
Jan Tore Sanner (H) i spørretimen 3.2.21, har en klimakrise og vil gjøre det 
dyrere å forurense, med henvisning til CO2 avgifter.. 

Bedre kan de ikke demonstrere hvor dårlig de har satt seg inn i saken. 

Når politikere og toppledere bevisst velger å se bort fra at det vitenskapelige 
grunnlaget er høyst diskutabelt så gjør de som politikere og toppledere en 
elendig jobb. Motiver?  

De som kaller seg klimaforskere, som Bjørn Samset hos Cicero, UiO,  Rasmus 
Benestad ved Meteorologisk institutt, UiO og Tore Furevik dir. Bjerknessenteret
UiB er ansvarlig for å fremme det, som skal være til å stole på, av kunnskap om
klima.   De er flinke til å fremme påstander om klima men elendige til å 
begrunne dem gjennom fakta / kunnskap! 

Som realist forholder jeg meg til virkelige fakta.

Derfor påstår jeg, basert på fakta / kunnskap, at CO2 fra menneskene styrer ikke
klima! 

I Klimapanelets (FN IPCC) rapport 
«Climate Change 2013 - The Physical Science Basis, Kapittel 6. Carbon and 
OtherBiogeochemical Cycles , Side 471 Fig, 6.1» 
finner man at ca. 96% av av CO2 i atmosfæren kommer fra naturlige utslipp. 
Hvis man fjerner menneskenes 4% vil  CO2 likevel øke omtrent like mye i 
atmosfæren. I preindustriell tid var andelen naturlige utslipp større. Økningen 
over industriell tid skyldes hovedsaklig naturlige utslipp, en økning i naturlige 



utslipp.

Dvs. dersom CO2 i atmosfæren har den påståtte effekten på klima, så skyldes 
det naturlige CO2 utslipp. Menneskenes utslipp har ingen betydning!

Nå er det vel også slik at CO2 i atmosfæren styrer ikke klima, dertil er det altfor
lite av gassen i atmosfæren, 0,04% dvs 400 ppm (NOAA målinger). Variasjonen
i mengde over år er også svært små. 
Årlig økning nå er ca 2 ppm, dvs. 0,0002% i atmosfærisk sammenheng. 

Dette har ingen målbar påvirkning på atmosfærens samlede isolerende 
egenskaper. Som IPCC sier i sin science rapport (1): «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.» 

Iflg. World Bank anslag slipper menneskene ut en mengde CO2 som dersom det
hadde blitt igjen i atmosfæren ville utgjort ca 7 ppm.  Legger man til naturlige 
utslipp blir mengden 175 ppm, mens kun 2 ppm av disse blir igjen som økning i
atmosfæren.  Og som sagt er 1,92 ppm fra naturlige utslipp.

Dette betyr at mesteparten av utslippene forbrukes / absorberes i karbon 
kretsløpet. Og, det som blir igjen i atmosfæren er hovedsaklig naturlig skapt..

Solen, atmosfæren og havene styrer klimaet på jorden. 
Den globale temperaturen økte 0,2 grader per tiår over de siste 40 årene iflg. 
RSS målinger. Dvs. 0,02 grader per år. 
Vi vet at økningen skyldes at det mottas mer energi enn det avgis fra 
klimasystemet.
Som det fremgår her er atmosfærens isolerende egenskaper praktisk talt 
konstante.
Det betyr at man må se andre steder etter årsakene til økningen i global 
temperatur og eventuelt klimaendringer.

Klimautslipp svindelen er avslørt! Man kan trygt fortsette med klimautslipp! 
Nasjonale klimautslipp tiltak må kanselleres! Det må få effekt for nasjonale 
politikere som driver frem denne svindelen. Falske forskere må tiltales og 
straffes.

Klimapanelet i FN må avvikles. Politikerne bak Klimapanelet må avsettes og 
straffes! Det gjelder bl.a. de som steller med FNs klima og miljøprogrammer og



WMO ledere. 

PS. 
Klimautslipp er naturligvis feil betegnelse, det dreier seg egentlig om 
CO2utslipp eller klimagassutslipp. Dvs. klimagass er også en feil betegnelse. 
Den er brukt på gasser som med sin komplekse molekylstruktur absorberer mer 
IR-stråling (energi) enn gasser med enkel molekylstruktur som O2 og N2. Dette
har gitt grunnlag for spekulasjoner om at det skal ha stor innvirkning på den 
globale temperaturen og derigjennom på klima. Dette til tross for at CO2 utgjør 
kun 0,04% av atmosfæren. Det gjenstår som sagt å bli vitenskapelig verifisert. 
Derfor er det feil å betegne disse gassene som klimagasser.

1) AR1: Scientific Assessment of Climate Change. Kapittel 8  Side 245
2)SKIFT
«Vi er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Vårt formål er å være en pådriver for 
at Norge når sine klimamål innen 2030»
«Skift består av de mest klimaambisiøse selskapene i Norge»

I styret sitter toppledere i UMOE, Posten, Ruter, Storebrand og Statskraft.
Blant medlemmene finner man toppledere i bl.a. Telenor, Telia, Microsoft, 
Multiconsult, Nito, Norgesgruppen, OBOS, Posten, Coca-Cola, 
KLP, Jernia, Satskraft, Statsbygg, Storebrand,m.fl.

«Vi kan vise til ambisiøse klimamål, en klar klimastrategi og virksomhet som 
bidrar til grønn verdiskaping og nye arbeidsplasser samt kutter utslipp. Vi er 
engasjerte på toppledernivå. Vi stiller ressurser til rådighet for å skape reell 
effekt. Vi leder gjennom eksempel og tør å uttale oss om det.»


