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2 PARIS-AVTALEN

• Nesten 200 land har skrevet under på klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i desember 
2015 om reduksjon av utslipp av karbondioksid (CO2).

• Målet er å hindre at den globale gjennomsnittstemperaturen stiger med mer enn 2 
grader Celsius - men helst ikke mer enn 1,5 grader.

• Selv om det er «politisk korrekt», er det stor skepsis til teorien om at CO2 har noen 
vesentlig betydning for temperaturen på Jorda. Det samme gjelder endringer av 
havnivå og ismengder.

• Planlagte tiltak knyttet til Paris-vedtaket innebærer enorme kostnader.

• Spørsmålet er om foreslåtte tiltak vil ha noen vesentlig effekt for klimaet i det hele tatt.

• Boka «An Inconvenient Truth» av Dr. Roy Spencer gir en meget god oversikt over de 
vitenskapelige sider ved det som er vist i denne presentasjonen. 
Boka kan kjøpes på amazon.com for kun USD 4,99 (Kindle-utgaven)
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http://amazon.com


3 KLIMASAKEN ER POLITISK

Cristiana Figueres - tidligere leder for FNs klimaprogram - uttalte før Paris-møtet i 2015: 
“This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of 
intentionally, within a defined period of time, to change the economic development model that 
has been reigning for at least 150 years, since the Industrial Revolution.” 
og la til at: “the aim is not to save the world from ecological calamity but to destroy 
capitalism.”

http://www.unric.org/en/latest-un-buzz/29623-figueres-first-time-the-world-economy-is-transformed-intentionally
http://agenda21news.com/2015/02/u-n-climate-chief-intentionally-transforming-world-economy/

 

Naomi Klein - kanadisk forfatter og klimaaktivist - har uttalt følgende:  
«Forget everything you think you know about global warming. The really inconvenient truth is 
that it’s not about carbon—it’s about capitalism. The convenient truth is that we can seize this 
existential crisis to transform our failed economic system and build something radically 
better». https://www.youtube.com/watch?v=CN_vbJCWT6c 

 
For å “redde verden” skal Jordas innbyggere altså utsettes for et storstilt eksperiment 
for å “kvitte oss med kapitalismen”. 
Ingen vet hvordan det vil gå, men det er vel kjent hvordan det gikk da kommunistene 
skulle gjennomføre det samme. Overalt ble det i stedet mye verre ….
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http://www.unric.org/en/latest-un-buzz/29623-figueres-first-time-the-world-economy-is-transformed-intentionally
http://agenda21news.com/2015/02/u-n-climate-chief-intentionally-transforming-world-economy/


4 ALT BLIR IKKE VERRE - SNARERE TVERT IMOT

Miljøbevegelsen og «de grønne» hevder at miljøet på jorda har forverret seg siden den 
industrielle revolusjon startet - grunnet utslipp av CO2 og påfølgende global oppvarming.  
Er det korrekt? Har det blitt verre de siste 200 år? 
På nettstedet til biologen Morten Jødal, gis det noen svar:                                                    

• Tilgang til rent drikkevann har økt. I 1970 hadde 76 % av verdens befolkning god tilgang. I 2010 
var tilgangen økt til 89 % (FAO).

• Verdens tilgang til fisk har økt med 30 prosent per innbygger
• Sult og fattigdom har minsket dramatisk. Andelen underernærte falt mer enn 40 % mellom 1990 

og 2015. Mennesker som lever i absolutt fattigdom, er redusert med mer enn 35 %.
• Landbruksjord er blitt mer produktiv - samme areal til matproduksjon som i 1990 gir mat til 34% 

flere mennesker.
• Livstruende forurensning er i all hovedsak løst i USA og Europa. Forurensning fins fortsatt, 

men ikke i nærheten av nivåene for bare hundre år siden. Det meste av forurensningen er 
ryddet opp. Faren for å dø av luftforurensning, som alltid har vært vårt største miljøproblem, er 
kraftig redusert fra år 1900 til i dag. I år 1900 levde gjennomsnittsmennesket i 32 år, i 2015 71,4 
år. I løpet av drøyt hundre år har vi fått nesten to liv. Det er det motsatte av hva forskerne 
spådde i 1992.

• I mange land er skogareal og -masse økt. Avskoging avtar, og i løpet av noen tiår kan den ha 
stoppet.

• Vi får stadig nye medisiner. Den farmasøytiske industrien er inne i en gullalder for innovasjon, 
med mer enn 5000 nye behandlingsmetoder på trappene.

• Siden år 1500 har 860 arter dyr og planter blitt utryddet på kloden, men takten er synkende. 
Mange arter har avtagende bestandtall, men artene utryddes ikke. Det er en miljømyte.

 Kilde: https://miljomytene.no/2017/11/30/de-15-364-vitenskapelige-hypokondere/ 4

https://miljomytene.no/2017/11/30/de-15-364-vitenskapelige-hypokondere/


5 DET MESTE GÅR BEDRE …

Det blir relativt mindre 
- sult 
- fattigdom
- analfabetisme, 
- barnedødelighet
- forurensning

og stadig færre dødsfall 
grunnet:
-  skogbranner
- vulkanutbrudd og jordskjelv
- stormer og flom
- jordskred
- kollisjoner
- ekstrem temperatur
- tørke

5



6 DET BLIR IKKE MER KATASTROFER OG UVÆR …

Det ble svidd av langt mindre skogareal 
i USA på 2000-tallet enn rundt 1930  
facebook.com/bjornlomborg 

Kanskje var myndighetene ansvarlig for de enorme 
skadene i skogbrannene i California høsten 2018 - 
gjennom omfattende velmente miljø-reguleringer som 
gjorde skogforvaltningen vanskelig (som antydet av 
president Trump). 
Her er en bakgrunn for dette: 
https://wattsupwiththat.com/2018/11/12/forest-fires-in-
the-golden-state/

Antall orkaner 
som årlig nådde land i USA, 

har vært konstant eller fallende 
de siste 120 år,

tross akselerert økende 
CO2 -innhold i atmosfæren  
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www.oaml.noaa.gov/hrd/tcfaq/E23.html

http://facebook.com/bjornlomborg
http://www.oaml.noaa.gov/hrd/tcfaq/E23.html


7 GLOBAL TEMPERATUR VARIERER

Avviket mellom beregnede gjennomsnittlige 
temperaturer, fra over 100 klimamodeller, 
og målte temperaturer øker for hvert år 
(målte temperaturer fra satellitter/ballonger,  
som er mer nøyaktige enn termometre på bakken) Likevel mener IPCC at global oppvarming 

er stadig mer sannsynlig ……..

Kilde: drroyspencer.com
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Kilde: J.R. Christy 2017: Assumptions, policy implica- tions, and the 
scientific method. Climate Science.

http://drroyspencer.com


8 ER MÅLTE TEMPERATURER PÅLITELIGE?

Tallet på målestasjoner er ujevnt fordelt.
Spesielt mangler det målinger langt mot nord og sør, men 
også i store deler av Sør-Amerika og Afrika.
Historiske målinger (grå) er ikke de samme som moderne 
(røde).

Tallet på målestasjoner er kraftig redusert siden rundt 1970.
Spesielt er det fjernet målestasjoner i ikke-urbane områder. Siden 
målinger i urbane områder er mer påvirket av menneskelig aktivitet, 
kan dette alene ha medført at gjennomsnittlig temperaturen har 
steget.

Kilde: https://wattsupwiththat.com/2018/02/18/overheated-claims-on-global-temperature-records/

Satelitt-målinger er langt mer pålitelige, men mangler målinger i polområdene. Siden målingene først startet i 1979, er også 
måleperioden relativt kort for å dokumentere historisk utvikling.
Opinionen må forstå at selv grunnleggende forutsetninger om klimaet enten er tvilsomme, eller rett og slett gale. 
Kampanjen for å tvinge verdens land fra å stanse bruk av rikelige og rimelige fossile brensler - og gå over til ustabile, upålitelige 
og areal-intensive alternativ -  angivelig for å kontrollere det alltid varierende klimaet, vil til slutt eksponeres som hva det egentlig 
er: den største og mest skadelige kampanjen i historien.
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9 PROGNOSENE ER FEIL
Ifølge CO2-hypotesen skal et område over 
ekvator varmes opp omtrent dobbelt så 
raskt som ellers, og skape en «hot spot».  
Det skjer ikke. 
Kilde: Douglas et al. International Journal 
of Climatology 2008. Grafik: O. Humlum.

Klimamodellene, og prognosene fra 
IPCC er helt ubrukelige. 
Kilde: University of Alabama at 
Huntsville, USA (UAH), Remote Sensing 
System, USA (RSS) og Hadley Centre 
for Climate Prediction and Research at 
the University of East Anglia ́s Climate 
Research Unit, UK (HadCRUT).



10 BETYR CO2 MYE FOR TEMPERATUREN?

Teorien om menneskeskapt global 
oppvarming bygger på at CO2 er en 
klimagass. Temperaturen øker med 
økende CO2-innhold, og mer enn lineært 
grunnet fysiske forsterkingseffekter  
(tilbakekoblinger).

Stadig flere analyser, spesielt i de 
senere år, viser imidlertid lavere, og 
avtagende, temperatur-sensitivitet for 
CO2.

Figuren viser beregnet klimasensitivitet 
(CSE), temperaturøkning ved en dobling 
av CO2-innholdet fra før-industriell tid 
(fra 280 til 560 ppm).
Noen nyere analyser antyder at 
sensitiviteten er nær null.
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http://notrickszone.com/2017/10/16/recent-co2-climate-sensitivity-estimates-continue-trending-towards-zero/#sthash.qw9LGUlq.dpbs 

http://notrickszone.com/2018/11/12/real-world-spectral-measurements-show-the-greenhouse-theory-is-wrong-all-gases-are-ghgs/

http://notrickszone.com/2018/11/12/real-world-spectral-measurements-show-the-greenhouse-theory-is-wrong-all-gases-are-ghgs/


11 DRIVHUSGASSENE H2O OG CO2

Vanndamp er den klart viktigste 
drivhusgassen, og den som dekker 
den største delen av spektret. Den 
overlapper dessuten det meste av de 
bølgelengdene CO2 (og metan) 
dekker. 

Datakilde: Atmosfærefysiker Ole 
Henrik Ellestad 2017.

Virkningen (effekten) av CO2 som 
drivhusgass er logaritmisk avtagende. 

Kilde: Atmosfærefysiker Ole Henrik 
Ellestad 2017 –baseret på Lambert & 
Beers Lov.



12 MÅLTE TEMPERATURER MANIPULERES

Til venstre: Originale måledata for 
årsmiddeltemperatur i USA. 

Til høyre: Justert årsmiddeltemperatur i USA for 
samme periode.  

Før 2003: Temperaturer justert ned 
Etter 2003: Temperaturer justert opp 

Kilde: The National Climatic Data Center (USA)

Justert global temperatur. Figuren viser 
de årlige endringene (justert temperatur 
minus målt gjennomsnitt) 

Kilde: National Oceanic and Atmospheric 
Administration NOAA.



13 DET KAN OGSÅ BLI KALDERE (1)

Temperaturen på Jorda skyldes i all 
hovedsak stråling fra sola, med en 
gjennomsnittlig strålingsintensitet på 
1360-1365 W/m2.

Intensiteten varierer grunnet periodiske 
endringer i solflekkaktiviteten (med 
perioder på 10-12 år). De seneste 
periodene har hatt et avtagende antall 
solflekker. Den nåværende (nr.24) har det 
tredje laveste solflekktallet siden 
målingene startet for over 200 år siden, 
etter den «Lille istid».

Den russiske professoren Abdussamatov 
antyder i figuren til venstre at Jorda er på 
veg inn i en ny kuldeperiode, kanskje en 
ny «liten istid», med laveste innstråling 
fra sola rundt år 2050.
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14 DET KAN OGSÅ BLI KALDERE (2)

Figuren viser forskjellen mellom IPCCs prognoser (rødt), en modell basert på naturlige variasjoner (grønt), 
og en mulig utvikling som følge av lavere solflekkaktivitet (gult). 

Kilde: J.-E. Solheim 2017.



15 TEMPERATUR OG SKYDEKKE

Det synes å være en klar 
sammenheng mellom 
skydekke og temperatur 

Kilde: Had-CRUT 
(temperatur). International 
Satellite Cloud Climatology 
Project (skydække). 



16 HISTORIEN TYDER PÅ AT DET BLIR KALDERE

Øverste del av figuren til venstre viser 
temperaturer på Grønland-isen siden siste 
istid, basert på analyser av is-kjerner.

Det går klart frem at temperaturen har variert, 
med temperaturtopper ca. hvert 1000 år. De 4 
siste toppene er også tydelig gradvis lavere.

Temperatur-toppene samsvarer med kjente 
historiske perioder i Europa:
- den minoiske perioden for ca. 3300 år siden
- romertiden for ca. 2100 år siden
- middelalderen (vikingtiden) for ca. 1000 år 

siden
- nåværende varmeperiode

For ca. 6000 år siden var det ingen isbreer på 
det norske fastlandet

Nederste del av figuren viser estimert CO2- innhold i 
atmosfæren siden siste istid.

Kilde: climate4you.com
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http://climate4you.com


17 HAVSTIGNING

Nettsiden climate4you.com har en kurve som viser 
endring i havnivået siden 1992, målt med satellitter. 
Den viser ingen økende trend (ca. 3,4 mm/år). Andre 
hevder den langsiktige stigningen er 1,9 mm/år.

Nettsiden viser også en rekke kurver for endringer i 
havnivået over lengre tidsrom i hele verden. Kurven over 
viser utviklingen i Bergen, der det ikke har vært stigning 
siden 1920 (-0,03 mm/år).

For samtlige kurver (totalt over 30) som er vist på climate4you.com, varierer havstigningen fra -4,44 mm/år 
på Svalbard til +2,85 mm/år i NewYork

Målestasjonen ved Fort Denison i Sydney havn (Australia) anses som en av de mest pålitelige målestasjonene i 
verden, med kontinuerlige målinger i over 100 år. Australia ligger ute i verdens største hav (Stillehavet), med en 
landmasse som har vært lite påvirket av nylige bevegelser i jordskorpa (i geologisk perspektiv).  
Havstigningen i Sydney har vært mindre enn 10 cm/100 år (1 mm/år).  

Kilde: Mirrors and Mazes - A guide through the climate change debate (s.59).
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Noen andre linker (blir havet varmere eller kaldere?):
https://wattsupwiththat.com/2018/05/09/inconvenient-plateau-in-global-ocean-temperatures-persists/
https://earthobservatory.nasa.gov/Features/OceanCooling/
http://notrickszone.com/2018/11/15/climate-alarmism-dies-in-2018-as-modern-ice-melt-sea-level-rise-has-no-net-impact-on-worlds-coasts/

http://climate4you.com
http://climate4you.com
https://wattsupwiththat.com/2018/05/09/inconvenient-plateau-in-global-ocean-temperatures-persists/
https://earthobservatory.nasa.gov/Features/OceanCooling/
http://notrickszone.com/2018/11/15/climate-alarmism-dies-in-2018-as-modern-ice-melt-sea-level-rise-has-no-net-impact-on-worlds-coasts/


18 HAVISEN

Utbredelsen av havisen i Arktis har i en periode sunket, men synes nå i ferd med å stige igjen.
Volumet synes å være klart økende, både sjøisen i Arktis og spesielt landisen på Grønland.

Tilveksten på Grønlandsisen, i form av nedbør, har de siste åra steget kraftig (over 500 milliard tonn i 2017/18)

Havis 12-12-2017
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Havis i Arktis de siste 5 år
.. og gjennomsnitt for perioden 1981-2010

Kilde: http://nsidc.org/arcticseaicenews/

KIlde: http://polarportal.dk/en/havisen-i-arktis/



19 MER CO2 GIR EN GRØNNERE KLODE

Kilder:  
http://co2coalition.org/wp-content/uploads/2016/09/The-Climate-Surprise-CO2C.pdf 
www.co2science.org

Ved Center for the Study of Carbon Dioxide 
and Global Change i Arizona, USA er det gjort 
en rekke forsøk for å studere plantevekst 
som funksjon av luftens innhold av CO2.

Resultatene er entydige: 

• Jo mer CO2 det er i lufta, desto raskere 
vokser plantene.

• Og, nesten enda bedre, de trenger mindre 
vann.

Det er velkjent at dette utnyttes i f.eks.  
drivhus, der CO2-innholdet forsøkes holdt 
over 1000 ppm.
I atmosfæren er det i dag ca. 400 ppm CO2.

De siste 10-år har Jorda, antakelig som en 
følge av mer CO2 i atmosfæren, blitt betydelig 
grønnere.
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http://co2coalition.org/wp-content/uploads/2016/09/The-Climate-Surprise-CO2C.pdf
http://www.co2science.org


20 ER GRØNNE INVESTERINGER LØNNSOMME?
Den grønne bevegelsen har tvunget gjennom investeringer i 
grønne prosjekt, mye innen energi, men også annet. En stor del 
av dette er hjulpet frem av subsidier.

Ingen er imot investeringer som fører til et bedre miljø. Men 
forutsetter dette subsidier, vil det ofte føre til gal bruk av 
ressurser.

Det er ikke noe galt med subsidier, men de bør begrenses til 
utviklingsprosjekt, ikke støtte til hele industrier. Det betales i så 
fall av den øvrige, ofte konkurrerende, industrien.

Figuren viser kursutvikling i en 10-års-periode for tre grupper 
børsnoterte selskap i USA:
- Rødt: “syndens” energiselskap
- Blått: Gjennomsnitt av S&P500
- Grønt: “grønne” energiselskap

Det er å håpe at det norske Oljefondet kommer til å gjøre det 
bedre når de skal «bli grønne».

Det meste av “grønne” selskap blir i dag subsidiert, men hverken Norge, eller resten av verden, kan leve av subsidier. 
En ukritisk subsidiering vil på sikt kunne undergrave hele velferdssamfunnet, og på sikt stoppe nødvendig utvikling.

En balansert utvikling, basert på markedsbehov og konkurranse, med nødvendige og fornuftige krav til miljø og andre 
samfunnsbehov, er det som best vil sikre en fortsatt utvikling til beste for alle.
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Bakgrunnsinformasjon:  
Alex Epstein, https://www.amazon.co.uk/Moral-Case-Fossil-Fuels-ebook/dp/B00INIQVJA/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1516796001&sr=1-1&keywords=Alex+Epstein 
Roy Spencer: https://www.amazon.co.uk/Inconvenient-Deception-Distorts-Climate-Science-ebook/dp/B074XG6KX1/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1516795932&sr=8-1&keywords=Roy+Spencer 

https://www.amazon.co.uk/Moral-Case-Fossil-Fuels-ebook/dp/B00INIQVJA/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1516796001&sr=1-1&keywords=Alex+Epstein
https://www.amazon.co.uk/Inconvenient-Deception-Distorts-Climate-Science-ebook/dp/B074XG6KX1/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1516795932&sr=8-1&keywords=Roy+Spencer


21 ER PARIS-AVTALEN REALISTISK?
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Kilde: https://wattsupwiththat.com/2018/01/29/illustrating-the-failure-of-the-climate-movement-in-one-graph/

Fra Rio-konferansen i 1992 til Paris-møtet i 
2015 ØKTE verdens bruk av fossile 
brensler med over 50%, til over 11000 
million tonn oljeekvivalenter (Mtoe) pr.år. 

Frem til 2050 er det planen å kutte ut rundt 
90% av dette, og erstatte fossile brensler 
med «utslippsfri» energi. Det innebærer at 
ca. 1 Mtoe må erstattes HVER dag de neste 
30 år.

Verdens produksjon av fornybar energi 
tilsvarte i 2015 ca. 365 Mtoe. Frem til 2050 
må det altså hvert år bygges ut ny fornybar 
energi tilsvarende samtlige anlegg i 2015.

I tillegg kommer nødvendig ØKT 
energiproduksjon - for å dekke økt 
energibehov og heve levestandarden for en 
økende befolkning.



22 Hva mener folk (i EU)?

Det mangler ikke på skremsler om 
hva global oppvarming kan føre til. 

«Den største utfordringen i vår tid» 
sier noen (f.eks. Trine Skei Grande 
ved fremlegging av den nye 
regjeringserklæringen i januar 
2018).

Hvor mye virker dette inn på vanlige 
folks holdninger?

EU har gjort årlige undersøkelser for 
å finne hva vanlige EU-borgere er 
opptatt av. Resultatet av målingene 
2012-2016 er vist i figuren. 

Både klima og miljø kommer langt 
ned på listen. Etter immigrasjon og 
terrorisme står økonomi høyest. Da 
bør forrige plansje mane til 
ettertanke.

17



Ifølge den danske statistikeren 
Bjørn Lomborg vil kostnadene 
ved Paris-avtalen (dersom den 
gjennomføres) bli mellom 1000 
og 2000 milliarder dollar 
(150-300 dollar/innnbygger på 
jorda) - hvert år frem til 2100. 
Resultatet blir en helt ubetydelig 
temperatureffekt (med FNs egne 
tall).

En dårligere investering skal det 
letes lenge etter.

Dersom dette er et politisk mål, 
er det på tide å skifte ut den 
politiske eliten.

HVORFOR SKAL VI LA OSS 
LURE?
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Den vesle boka Groupthink av Christopher Booker gir, i kapittel 5, et godt 
bilde av hvordan verden har latt seg lure.
https://wattsupwiththat.com/2018/02/20/global-warming-zealotry-a-case-study-in-groupthink/

23 LAR VI OSS LURE?



24 ETTERSPØRSEL ETTER ENERGI 2016-2040

Er en full overgang til fornybar energi i 
det hele tatt realistisk?  
Prognoser tyder ikke på det.  
Kilden for figuren til venstre, konkluderer 
med at « …there is no possibility that the 
world is undergoing— or can undergo—
a near-term transition to a “new energy 
economy».  

Kilde: https://media4.manhattan-institute.org/sites/default/files/R-0319-MM.pdf


