Snubling i iskanten
Klima- og miljøbevegelsen har
nå møtt seg selv seg i døra, når
det gjelder sin skremselspropaganda om minkende havis i
Arktis.
Regjering har valgt å ytte «iskanten» mot nord, dvs. nordgrensa
for hvor det bl.a. er tillatt med
olje- og gassvirksomhet. Naturvernerne raser. Men de kan ikke
se bort fra at all klimaskremsel i
medier og skoleverk om, at Nordpolen kunne bli isfri hvert år som
helst, har gitt Regjeringen alibi.
Et alibi til første skritt til å åpne
for gass- og oljeleting lengre mot
nord.
Siden fossilindustrien åpenbart er en hovedende for naturvernbevegelsen, og klima et våpen
i kampen mot denne industrien,
så vil nok klima-alarmistene slå
kontra om et isfritt polhav i nærmeste framtid.
Allerede 25. januar, bare fem
dager etter regjeringen bekjentgjorde yttingen av iskanten, kom

tre fra Bjerknessenteret for klimaforskning ut med en artikkel i
forskning.no; «Tror på mer is i
Barentshavet i vinter». Hvorfor
har ikke norske presse fortalt tidligere, at isen har økt i Arktis etter
lavmålet i 2012? Vi må kunne ha
ei presse som er fri til å fortelle
sannheten – og ikke minst være
kritiske til det som til en hver tid
regner som det politisk korrekte.
I dette tilfellet den Al Goreske
klimaseringen av samfunnet.
Fins det klimadørvakter i norske medier? Hvorfor har vi i norsk
presse f eks ikke hørt om at fjellet
Ben Nevis i Skottland har fått brelignende tilstander og er like kaldt
som 1884-1903? Hvorfor har vi
ikke hørt om at det i 2013 var 71
handelsskip som seilte over Arktis
og gjennom Beringstredet, mens
det 2014 var bare to skip som
seilte samme vegen, til tross for at
mer enn 400 skip ville igjennom?
Hvorfor ble det ikke oppslag
om ekspedisjon i 2014 som prøvd
å redde vraket av Roald Amund-

sens polarskute «Maud» nord i
Canada? Redningsekspedisjonen
ankom «Maud» 12. september i
høst, men frøs inne for vinteren
allerede 14. september. Hvorfor
hørte vi våren 2014 ikke om forskerbekymringer for isbjørnen
langs Alaskakysten sør i Bauforthavet? Årsaken var 5 meter tykk
is – tykkere is enn på mange tiår.
Et paradoks når det gjelder
iskanten og togradersmålet til FN:
Nullpunktet for togradersmålet er
satt ut fra antatt temperaturen
ved slutten av førindustriell tid,
dvs. ca. 1750. Doktrinen er, at en
gjennom skifte fra fossile ressurser til fornybare ressurser skal
redusere atmosfærisk menneskeskapt CO2. Slik vil en hindre at
den globale temperaturen stiger
mer enn to grader. Historiske
beretninger fra 1769 viser pussig
nok, at iskanten gikk nord for
Svalbard helt i starten av industriell tid – lenger nord en den er i
dag.
CO2 fra fossilt brensel ser ut til

SKEPSIS: Hvorfor er så få opptatt av å fortelle nyhetene om
mer is? spør Arnt Orskaug.
Illustrasjonsfoto
å ha like liten styrende effekt på
den globale temperaturen som
små variasjoner i globale temperaturen har på iskanten. Det er
andre krefter som styrer klimaendringene. Erfaring viser at det

er umulig å ha tillit til IPPC, og
slett ikke klimabevegelsens dommedagsprofeter.
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