
Tilbake til normalen!?

Samfunnet skal tilbake til normalen etter pandemien! Makter politikerne å
styre riktig?

I disse korona-tider må man ikke glemme at samfunnet skal tilbake til en 
normal hverdag! Da er det ekstremt viktig at man ikke kaster bort tid og 
resurser på virksomhet og tiltak som ikke har den effekten man ønsker seg. 
Konkret tenker jeg på CO2-reduserende tiltak som ikke kan forankres 
vitenskapelig. Dvs. det er ikke påvist at CO2 påvirker klima!
 
IPCC (Klimapanelet) skriver 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.

I 1986/87 utarbeidet United Nations Environment Program (UNEP) dvs. FNs 
miljøprogram, en rapport, «Our Common Future» «Vår felles fremtid», med 
Gro Harlem Brundtland som leder av arbeidet med rapporten også kalt 
Brundtlandrapporten. Her finner man bl.a. 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.» 

men ingen henvisning til forskning som underbygger påstandene. 

«Traps solar radiation» er dobbelt feil. CO2 absorberer energi og avgir med 
det samme denne energien. Dette gjelder samtlige gasser i atmosfæren ikke bare
CO2! CO2 tar ikke imot UV stråler fra solen men IR stråling fra en oppvarmet 
jord. 

0,04% (400ppm) av atmosfæren er CO2. Av samlet utslipp av CO2 i verden 
utgjør menneskenes 4,25% (Iflg. IPCC anslag). Når CO2 øker med 1 ppm 
(0,0001%) så er 4,25% (0,0425 ppm) av det fra menneskene. Iflg. 
Verdenbankens anslag utgjør menneskenes utslipp av CO2  ett år 7 ppm. Dette 
betyr at mesteparten av menneskenes utslipp blir igjen på jorden og i havene. 

«near the Earth's surface»  CO2 er jevnt distribuert sammen med de andre 



gassene i atmosfæren. Å gi inntrykk av at det ligger et teppe av CO2 nær 
jordens overflate er feil.

«causing global warming.»  Atmosfæren som helhet isolerer, dvs. forsinker 
avgangen av energi fra klimasystemet. Dette resulterer i en global temperatur på
ca 15 grader med en økningstrend de siste 40 årene på 0,02 C/år.  (bl.a. RSS)

Klimahysteriet er politiker skapt.

Verden går under i klimaendringer hvis man ikke får redusert menneskenes 
utslipp av CO2 nå! Fakta (!) 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. De siste 20 årene er det observert en utflating.

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! 

Verden går under hvis man ikke får bort kjøttproduksjonen. Det dreier seg om å 
redusere CO2 utslipp.  Fakta (!) 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. 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). Basert 
på den uvitenskapelige påstanden at klima er styrt av CO2 og forsterket av 
menneskenes utslipp. 

Det er ikke uten grunn at Folkeopprøret mot Klimahysteriet har oppstått og fått 
over 170000 tilhengere! 

For å konkludere.

Norge må ut av Parisavtalen og alle CO2 reduserende tiltak må skrotes. 



Det betyr f.eks. at strøm fra Vindmøller må kunne konkurrere med strøm fra 
Vannkraft uten subsidier og skatte fritak.. 

Det betyr at elektrifisering må konkurrere på lik linje med annen 
kraftproduksjon, eks. fra olje, uten subsidier og skattefritak.

Det betyr at nye arbeidsplasser må helst skapes i nye virksomheter som 
forbedrer BNP.

Kast ikke bort samfunnets resurser på resultatløse aktiviteter CO2 
reduserende tiltak! Midlene trenges til å få samfunnet tilbake til normalen 
etter pandemien.  


