
Sannheten om Global oppvarming 

Klimasystemet, jorden, havene og atmosfæren, tilføres energi fra ulike kilder.

Solen er absolutt største bidragsyter. Jordens indre, industri, urban oppvarming 
er andre mindre kilder.  CO2 er ikke en kilde!

En global oppvarming får man fordi det avgis mindre energi enn det som skapes
/ tilføres. 0,02 grader per år akkurat nå, iflg. 40 års trend.

Atmosfærens egenskaper.
Atmosfæren isolerer for avgang av energi fra klimasystemet. Alle deler / gasser 
deltar i prosessene. Fysikkens lover styrer, i.e. termodynamikk. Molekylene tar 
imot energi og avgir energi. Gassene i atmosfæren, herunder CO2, skaper ikke 
ny energi i klimasystemet! 
CO2 tar imot mer energi enn f.eks. O2. Slik bidrar CO2 til at mer energi 
transporteres bort enn f.eks. O2. Hvorvidt dette øker eller minker atmosfærens 
isolerende egenskaper er et åpent spørsmål. Ser man nærmere på de ulike 
mengdene av disse gassene i atmosfæren får man svar på det spørsmålet

CO2 er 0,04% av atmosfæren, og er således med på å definere atmosfærens 
samlede isolerende egenskaper.
CO2 øker med 1.5 ppm som utgjør 0.00015% av atmosfæren.  Denne økningen 
kommer fra naturlige og menneskeskapte utslipp. Menneskenes bidrag til 
økningen er 0,06 ppm som utgjør 0,0000006% av atmosfæren.
Dette endrer ikke atmosfærens isolerende egenskaper målbart.  
Det alt vesentlige av CO2 i atmosfæren er naturlig skapt! 
Menneskenes utslipp utgjør en liten ubetydelig brøkdel. 
Klima er ikke menneskeskapt!

Global gj.sn. temperatur – Global oppvarming.
Solen stråler inn begrenset i tid og region. Den globale oppvarmingen 
bestemmes gjennom målinger over året og fremkommer som årets gj.sn. 
temperatur.  Havene og atmosfæren forflytter energi i systemet og bidrar slik til 
avgrenset oppvarming i begrenset tid og region. 
Dette er det komplekse kaotiske klimasystemet.

Målinger de siste 40 årene viser en trend for den globale gj.sn. temperaturen på 
0,2 grader/tiår. (RSS) 
0,02 grader per år er ingen ekstrem oppvarming.



CO2 tilfører ikke klimasystemet energi!
Menneskene styrer ikke global oppvarming!

Si opp  Parisavtalen.  Ta initiativ til å avvikle Klimapanelet (IPCC).

Kilder:
Global gj.sn. temperatur målinger: RSS (Remote Sensing System)
CO2 i atmosfæren målinger: NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration)
Anslag av menneskenes  CO2 utslipp: FN World Bank.
Anslag av verdens CO2 utslipp, naturlig og menneskeskapt): FN IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change)


