
Reduser CO2utslipp, likevel fortsetter den global oppvarmingen!

Håper du henger med, for dette er viktig. For deg og meg og for Parisavtalen!

CO2  er nå 415ppm eller 0,0415% av atmosfæren, og økte med ca. 2ppm fra 
ifjor. (NOAA målinger).
Menneskenes utslipp hadde utgjort ca 7ppm om alt hadde blitt igjen i 
atmosfæren (World Bank anslag). Men som målingene viser blir det altså ikke 
det! 

Iflg. anslag presentert i IPCC rapport utgjør naturlige CO2 utslipp 96%, resten 
4%  kommer fra menneskene. Samlet utslipp per år skulle da bli 7 + 158 ppm = 
165ppm om alt hadde blitt igjen i atmosfæren. Men av dette blir det iflg. 
målinger kun 2 ppm igjen i atmosfæren som en økning, fra 413 til 415ppm.  
Dvs, 163ppm er forbrukt i naturlige prosesser.
Hvis man nå fjerner menneskenes 7ppm utslipp. Da vil naturlige utslipp fortsatt
være 158ppm og forbruket fortsatt være 163ppm. Da må 5ppm hentes fra  
atmosfæren og innholdet vil følgelig synke til 408ppm.
Nå makter man bare å halvere menneskenes utslipp og da må 1,5ppm hentes fra
atmosfæren, og da synker innholdet fra 413 til 411,5 ppm, etc. år etter år.  

Men dette sørger ikke for at temperaturen går ned! Det er fortsatt omtrent 
samme mengde CO2 i atmosfæren som vil sørge for  at temperaturen fortsetter 
å stige like mye! Mengden CO2 i atmosfæren må naturligvis ned til 
preindustriellt nivå, 280 ppm, for igjen å få en minimal temperaturøkning! 
Med halvering av menneskenes utslipp til 3,5ppm vil det ta 88 år å få nivået ned
til 280ppm.

Men det er et poeng, som det er viktig å få med seg! Den globale temperaturen 
vil hele tiden stige omtrent like mye fordi CO2 i atmosfæren synker svært lite i 
lang etter at tiltak er kommet igang.! Drivhuseffekten sørger for det!!!

CO2 utslipp reduseres  og mengden i atmosfæren går sakte ned på 88 år til 
preindustriellt nivå, mens den globale temperaturen hele tiden fortsetter å 
stige i lang tid like mye som før. 
Den globale oppvarmingen fortsetter CO2 reduksjoner til tross!!!!

I dag er den globale oppvarmingen iflg. trenden de siste 40 årene i RSS 
målinger, 0,02 grader/år. De siste 20 årenes målinger har variasjoner der 
temperaturen er den samme, som at 2021 temperatur er den samme som i 2018. 
Dette kan være indikasjon på en synkende trend. Det strider klart med CO2 som
stiger jevnt. 



Tankene konklusjoner foran er basert på at det finnes som påstått en 
drivhuseffekt fra CO2 i atmosfæren, og at det skapes og forbrukes CO2 naturlig
stabilt år over år, slik det påstås fra forskerhold!

NOAA målinger: https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/

RSS målinger: https://images.remss.com/msu/msu_time_series.html

World Bank anslag: https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT?
locations=NO&name_desc=false 

IPCC anslag av menneskeskapt og naturlig skapt CO2: 
IPCC rapport: Climate Change 2013 - The Physical Science Basis, side 471, fig.
6.1.
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