Fri oss fra Sesongvarsler!
Dette er et åpent brev til direktøren for DNMI (det norske meteorologiske institutt):
”Kjære direktør,
Den 21. desember 2009, kunne vi lese følgende offisielle prognose fra DNMI:
”Sesongvarselet for temperatur i perioden januar 2010 – mars 2010 viser vel 1,5 grader C
over normalen for den østlige delen av Sør-Norge. Osv…” Allerede nå, midt i januar er det
åpenbart at dette varselet ikke bare er skivebom, men det representerer det diametralt motsatte
av hva som har skjedd!
Herved utfordrer vi deg som øverste ansvarlige i DNMI til å forklare det norske folk
følgende:
1) Hvorfor bruker dere ordet ”viser” i et slikt varsel? Er det ikke ganske arrogant å si at
et varsel viser noe som helst? Vi forventer at et varsel fra kompetent hold skal bygge
på en grundig analyse av en atmosfærisk tilstand og en begrunnelse for en fremtidig
utvikling av denne tilstanden.
2) Hvorfor unnlater dere å angi disse faktorene i sesongvarselet? Vennligst gi en detaljert
analyse av forutsetningene for varselet dere utstedte den 21. desember og grunngi
varselet dere satte på trykk for knapt en måned siden.
3) Når DNMI så tydelig har demonstrert total inkompetanse og mangel på realisme i
sesongvarselet, så har dere kanskje vurdert nytten av ti-dagers varslene dere pådytter
det norske folk? I offshore-industrien har vi vært belemret med forsøk på ti-dagers
varsler i en årrekke. Vi har imidlertid lært oss å ignorere alt ang. vindretning,
vindstyrke og bølgehøyde utover ca. 5 døgn fram i tid. Som fagfolk vet vi at disse
langtidsvarlsene bygger på ”bevisstløs” bruk av generelle numeriske
sirkulasjonsmodeller, uten innblanding av menneskelig erfaring og kompetanse. Fra
matematikken vet vi jo dessuten at numeriske metoder feiler totalt etter en viss
mengde iterasjoner. Helt naturlig sniker det seg inn små feil etter hvert. Etter omtrent 5
døgn, er disse feilene blitt multiplisert opp så mange ganger at de tar over realismen i
værprognosene, noe som gjør at 10-dagers varslene stort sett er verre enn ingen
varsler, dvs ’sunn fornuft’.
Vi håper på et snarlig og ærlig svar på dette brevet.
Med vennlig hilsen
Svenn Korseth (formann i ’Klimarealistene’), Martin Hovland (dr. philos) og Hans Konrad
Johnsen (dr. ing.).”

