Spetalen har rett om klima viklingen
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Professor Jorgen Randers
ved BI lanserte nylig sin ettbarnspolitikk for a l0se jordas befol~
ningsvekst. Tidligere Statsrad Erik
Solheim har ved flere anledninger
uttalt at overbefolkning vill0ses fra
ar 2050, sa her er det ulike oppfatninger om klodens st0rste utfordring.

Randers andre hovedpunkt om
den menneskeskapte oppvarming
ble utfordret av investor 0ystein
Stray Spetalen som uttalte at na var
det cirka 25.000 isbj0rner i Arktis,
sa den var langt fra noen truet art;
sn0mengden var ganske sa normal (paden nordlige halvkule), og
fremfor alt at det ikke hadde vrert
temperatur0kning (etter standard
vitenskapelige metoder) de siste 16
ar. Som klimaagnostiker stilte Spetalen sp0rsmalstegn ved om C020kningen hadde sa stot effekt som
FNs klimapanel og dets tilhengere
forfektet. Dette im0tegikk Gunhild
Stordalen, og Randers tro st0ttende
til. I trad med hans uttalte 0nske om
diktatorisk myndighet i klimasp0rsmal ba han Spetalen «holde kjeft».

Men Spetalen har rett pa sine
tre punkter. Det viktigste er at UK
Met Office den 13. oktober 2012 offentliggjorde data som viste temperaturutflating de siste 16 ar og har
bekreftet at dette er korrekt. Men en
avis som bragte meldingen, (Daily) Mailonline, skrev at det var en
rapport og at temperaturen hadde
stoppet opp. Met Office dementerte
bruken av ordet rapport - de hadde
bare offentliggjort resultatene - og
at de ikke har hevdet at temperatu-

ST0TTER SPETALEN: Ole Henrik
Ellestad.

Finansavisen omtalte Spetalens skepsls rundt global oppvannlng 25. januar.
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gene. Andre temperaturserier varierer
rundt utflating med sma marginer.

Oet store sporsmAiet blir da:
ren har stoppet opp for fremtiden
- bare de siste 16 ar. Dette har Gunhild Stordalen utrolig nok benyttet
som hovedargument mot Spetalen.
Det h0rer med at julaften 2012 kom
Met Office med en prognose for
de neste 4-5 ar om at det var mest
sannsynlig at temperaturen vil
holde seg flat. Hvis sa skjer blir det
20 armed utflating. 16 ar er allerede
et alvorlig slag mot hypotesen om
C02-effekten.

masp0rsmalet som na! Mens deter
motsatt. De siste 15 arene har IPCCs
klimahypotese aldri statt svakere.
Den selvkonstruerte konsensusen er
avsl0rt- ogsa med IPCC-rapporten
om at ekstremeffekter ville bli dominert av naturlige variasjoner de
neste 20-30 ar. For det betyr jo at
tidligere skrasikre uttalelser om at
de var menneskeskapte, var feilaktige.

Opplysnlngene er lkke nye for
StatsrAd Solhjell stotter Stordalen. Det rna vrere topp for en
klimastatsrad med folk som tar
st0yten ved a debattere og forsvare
slike saker i media. Sa kan Statsraden henvise til dementiet, slippe
nrergiiende sp0rsmal om at det er en
«flop» og fortsatt utbasunere at aldri
har vitenskapen vrert sa sikker i kli-

dem som har fulgt med. I flere ar har
det vrert kjent at den globale temperaturen midlet over ar etter standard
metoder har flatet ut. I starten av
2010 uttalte prof. Phil Jones offentlig (hovedansvarlig for dataserien
HadCRU som IPCC benytter) at det
faktisk hadde vrert en svak nedgang,
men innenfor usikkerheten i malin-

hvorfor er det temperaturutflating
nar 0kende C02-mengde skal ha
sa dominerende effekt slik aile beregningsmodeller viser? Og hvorfor er det utflating til og med nar
C02-utslippet er vesentlig st0rre
enn lagt til grunn i beregningene?
Svaret er at det store gapet mellom
observert og beregnet temperatur er
ett av flere meget gode bevis pa at
beregningsmodellene, som er helt
sentrale for IPCCs konklusjoner, har
store svakheter og mangler som gir
feilaktige prognoser for fremtiden
og feilaktige IPCC-konklusjoner.
Stordalen, Randers og Statsrad
Solhjellliker ikke dette. Og dette er sa
alvorlig at folk ikke b0r fa vite om det.
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