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Sammendrag
Klimarealistenes Vitenskapelige Råd består av 22 medlemmer, alle med høy kompetanse innen klimavitenskap. Seks personer fra rådet har gjennomgått rapporten Klimakur 2030 og gir her et høringssvar i fire deler.
Presentasjon av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd
er gitt i vedlegg.

Del 2 gir utfyllende informasjon om en del tiltak som
enten er uten effekt eller som til og med har negativ
effekt. Begrunnelsen for tiltakene hviler imidlertid
på feilaktig grunnlag. En overveldende klimaempiri
viser at temperaturutviklingen de siste 150 år er godt
innenfor rammen av naturlig variasjon, og i løpet av
de siste 10 000 år har det vært mange perioder med
høyere temperatur enn i dag. Det er heller ikke påvist
noe empirisk årsaksforhold der CO2 driver temperaturutviklingen.

Del 1 inneholder arbeidsgruppens hovedfunn og kan
leses uavhengig av de tre andre delene. Den som bare
ønsker å lese våre konklusjoner, kan nøye seg med
Del 1. Den som ønsker utfyllende informasjon om bakgrunnen for våre konklusjoner i Del 1, bør lese de tre Tiltakene kan derfor bare begrunnes med datamassiste delene.
kinbaserte scenarier om fremtidig temperatur, i tråd
med Klimapanelets (IPCCs) anbefalinger. Men selv
Rapporten Klimakur 2030 (KK30) analyserer 60 forskjel- innenfor dette rammeverket vil de norske tiltakene
lige tiltak for å få ned utslipp av klimagasser i ikke-kvo- være uten effekt. En måte å vise dette på er å bruke
tepliktig sektor med 50 % i 2030, sammenlignet med klimamodellen MAGICC, som også brukes av IPCC. Da
2005. KK30 er meget grundig, og den underliggende viser det seg at om Norge i dag kuttet alle utslipp, ville
analysen synes meget solid. En kostnadsanalyse for de dette gi en temperaturreduksjon i år 2100 på mindre
enkelte tiltak er også utført. Samtidig underslås det ikke enn 0,0015 °C. En rekke fremtredende, uavhengige
at enkelte tiltak vil påføre borgerne betydelige ulemper, forskere har vist at klimamodellene feiler, de viser en
i forhold til valgene de ellers ville ha foretrukket.
temperaturøkning som er 200 – 300 prosent høyere
enn den økning som faktisk er observert.
Vår hovedkonklusjon er at effekten av Klimakur 2030
vil være uten målbar virkning på det globale klimaet. En samlet konklusjon gir seg selv: norske tiltak vil være
De rapporterte kostnader synes ikke oppsiktsvek- uten målbar virkning. Å hevde at norske tiltak vil ha
kende høye, og vi har grunn til å tro at de er undervur- målbar effekt, er alvorlig desinformasjon fra myndigderte i KK30.
hetene.
For å tvinge fram endringer som folk ikke er motiverte
for, diskuteres ulike forutsetninger for å få dette til. Det
tas til orde for statlige tilskudd for overføring av transport til bane og sjø, støtte til kjøretøy for biodrivstoff,
investeringsstøtte for elektriske ikke-veigående maskiner og kjøretøy, teknologi for ammoniakk- og hydrogendrevne båter og skip og diverse tiltak i jordbruket.
Slike tilskudd kvantifiseres ikke, men må nødvendigvis
føre til betydelige utgifter på statsbudsjettet.

Den norske elbilpolitikken er klimafaglig sett det
største teknologiske klima- og finanspolitiske feilgrep
noensinne. Målet er én million elbiler i Norge, innen
2025. Forsker Geir Bjertnæs ved Statistisk sentralbyrå
har beregnet at den eksisterende elbilpolitikken vil
gi et inntektsbortfall på 280 milliarder kroner fra
statskassen. Det viser seg også her at den globale
klimaeffekten ikke er målbar. Så lenge Norge selger
opprinnelsesgarantier for strøm til utlandet, bidrar
elbilbruken til utslipp hjemme. Varedeklarasjonen fra
Når man leser Klimakur 2030 får man inntrykk av NVE viser at strøm til forbruker uten opprinnelsesgaat Norge og verden er på vei rett inn i en krise. Det ranti inneholder 57 % fossil varmekraft. NVE opplyser
motsatte er tilfellet. Årene fra 2010 til 2019 har vært om at det for 2017 er beregnet et utslipp av CO2 på
det beste tiåret for menneskeheten noensinne inntil 521 g/kWh knyttet til varedeklarasjonen for strøm til
koronakrisen rammet oss. Den gode utviklingen norske kunder. Nissan Leaf vil med en utslippsbagasje
fra 25 år tilbake fortsetter. I denne perioden har fra batteriproduksjon og fra lading stå for rundt 130 g
verdens sult gått ned med 40 %, fattigdom med 74 %, CO2 per kjørte kilometer, 30 % mer enn de nye små
analfabetisme med 56 % og forurensningen, spesielt fossilbilene på markedet. Og dersom man hevder at
i USA, har blitt halvert. Dødsfall pga klimarelaterte elbilene kjører fossilfritt med opprinnelsesgarantier,
hendelser i verden har sunket med mer enn 90 % de blir dette et nullsumspill. Dette fører bare til at andesiste 100 år. Landbruksproduksjonen øker over hele len fossil varmekraft øker for de strømkundene som
verden, kornavlingene er firedoblet siden 1960, og ikke kjøper opprinnelsesgarantier.
prognosene framover er meget gode, først og fremst
takket være den moderate økningen i temperatur og I KK30 anbefales det å bruke biomasse til å erstatte
CO2. Å fortie dette er i realiteten desinformasjon. Det fossil energi, til energiforsyning og oppvarming samt
eksisterer ingen klimakrise!
bruk av biodrivstoff til veitransport, anleggsmaskiner
Sammendrag
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og skipsfart. Dette hevdes å kunne redusere utslip- metan bare 1,8 ppm. Metan øker med bare 0,007 ppm
pene med 7,2 mill. tonn CO2 fram mot 2030, tilsvarende per år, slik at det vil ta 270 år før metankonsentrasjo18 % av det totale utslippspotensialet som er utredet.
nen dobles, om det i det hele tatt vil skje.
I henhold FNs klimakonvensjon regnes CO2 fra forbrenning av biodrivstoff som null i de nasjonale klimagassregnskapene. I realiteten er dette ikke korrekt. Alle
kompetente forskere vet at forbrenning av trevirke fra
boreal skog gir mer CO2 enn forbrenning av kull, som
er et langt mer konsentrert og rent brennstoff. Alle
skogeiere vet at det tar minst 60 – 80 år før et gjenplantet tre blir hogstmodent. Samtidig har forskerne
vist at det kan ta 100 år eller mer før forbrenning av
trevirke gir karbonnøytralitet.
En betydelig privat norsk vedfyring samt alle norske
biofyrte varmekraftverk eller biovarmeverk bidrar
således til å øke utslippene av CO2 og ikke minske dem.
Vi vet altså med sikkerhet at bioenergi fra norsk boreal
skog øker utslippene av CO2. Dette gjelder også bruk
av biokull, både for innblanding i jord og til erstatning
av fossilt kull i industrien. La oss feilaktig anta at bioenergi reduserer utslippene i henhold til KK30: Med klimamodellen MAGICC beregner vi at 7,2 mill tonn CO2
spart, vil bare gi en temperaturreduksjon i år 2100 på
0,00019 °C. Dette er helt uten betydning i det globale
bildet.

Dinitrogenoksid har hatt et historisk flatt nivå de siste
1000 år på rundt 0,27 ppm og har økt bare 0,06 ppm
de siste 150 år. Økningen er i dag på rundt 0,0006 ppm
per år.
Metans andel av drivhuseffekten er bare en tidel av
effekten av CO2, og dinitrogenoksid gir bare et neglisjerbart bidrag. Ingen av disse molekylene er derfor av
betydning for klimavariasjonene de nærmeste 100 år.
Ettersom innsparingene i landbruket i stor grad skal
gjøres ved en overgang fra rødt kjøtt, rammes en av
bærebjelkene i norsk landbruk. Dette er meget alvorlig for jordbruket i Norge.
Da er det også avgjørende viktig å få fram at den
beskjedne økningen av CO2 siden 2. verdenskrig
ikke er noe problem for landbruket, tvert imot. Det
overordnede perspektivet for landbruket og matforsyningen, er at kombinasjonen av mer CO2 og høyere
temperatur er meget gunstig for all matproduksjon.
Effekten er markant. Det skyldes fotosyntesen og er
bevist ved satellittmålinger.

Avansert biodrivstoff for bilparken vil bidra til en
økning av nettoutslippene av CO2 gjennom hele inneværende århundre. Politikerne har bestemt at bruk av
2. generasjons «avansert drivstoff» skal regnes med en
faktor 2. Avansert biodrivstoff teller således dobbelt i
omsetningskravet for å fremme bruken av dette drivstoffet. Dobbelttelling innebærer at én liter avansert
biodrivstoff teller som to liter konvensjonelt biodrivstoff. Det vil si at et krav om eksempelvis 20 prosent
innblanding av biodrivstoff kan nås med 10 prosent
avansert biodrivstoff. I regnskapsbransjen ville denne
beregningsmåten blitt karakterisert som ren svindel.

I Del 3 refererer vi omfattende klimahistorisk forskning
fra 500 000 år tilbake som viser at klimaet tidligere har
variert langt mer enn de variasjonene vi har observert
de siste 150 år. Over den samme tidsperioden finnes
det heller ingen bevis på vedvarende årsaksforhold
der CO2 driver temperatur.

I jordbrukssektoren er det hovedsakelig metan og
dinitrogenoksid (lystgass) som regnes inn i klimagassregnskapet. Iflg. KK30 har en overgang fra rødt kjøtt
til plantebasert kost og fisk et potensial for redusert
utslipp på 2,8 Mtonn CO2-ekvivalenter. En omlegging
av jordbruket for å realisere dette potensialet har
imidlertid ingen målbar effekt. Med klimamodellen
MAGICC beregner vi klimaeffekten av kutt på 2,8
Mtonn CO2 til mindre enn 0,0001 °C redusert temperaturstigning i år 2100.

At naturlig variasjon spiller en betydelig rolle har også
innen IPCC vært kjent lenge. I rapporten fra IPCC 1990
WG1: Scientific Assessment of Climate Change side 203
står det:

Anerkjente strålingsfysikere skriver at den grunnleggende strålingsfysikken ikke støtter forestillingen om
at metan eller dinitrogenoksid bidrar til noen klimakrise, fordi strålingspådraget fra disse gassene er så lite
at det er irrelevant for klimaet. Mens dagens konsentrasjon av CO2 er rundt 410 ppm, er konsentrasjonen av
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Heller ikke i perioden 1895 til 2005 finnes det noen
signifikant årsakssammenheng mellom utslipp av CO2
og temperatur. Empirien gir derfor intet vitenskapelig
grunnlag for iverksetting av klimatilpassede tiltak som
foreslått i KK30.

«Så det er viktig å iaktta at de naturlige klimavariasjonene er betydelige og vil modulere alle fremtidige
endringer forårsaket av menneskene». Dette står i sterk
kontrast til det som formidles til daglig, der naturlig
variasjon aldri nevnes og hvor all klimaendring er
knyttet til utslipp av CO2.
En forskergruppe med John Dagsvik fra SSB i spissen
har nylig publisert en omfattende statistisk studie
bygget på et utvalg av temperaturserier fra 96 steder
fordelt over store deler av jordkloden, samt en rekonstruert temperaturserie over de siste 2 000 år. Selv om
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det er betydelig variasjon i temperaturene over tid, ser
det ikke ut til å være grunnlag for å hevde at det har
vært en systematisk endring i temperaturenes typiske
variasjonsmønster over tid. Denne statistiske analysen impliserer blant annet at det ikke ser ut til å være
grunnlag for å hevde at det har skjedd en systematisk
endring i temperaturnivået i løpet av de siste 70 årene,
når kun data for lufttemperaturer benyttes.

«I forskning på og modellering av klimaet, bør
vi være oppmerksom på at vi har å gjøre med et
kaotisk, ikke-lineært koblet system, og at langtids
forutsigelser av fremtidige klimatilstander ikke er
mulig».

Dr John R. Christy er «Distinguished Professor of Atmospheric Science» og direktør for «Earth System Science
I Del 4 legger vi fram empiriske bevis for at klimamo- Center» ved University of Alabama. Han har sammendellene som ligger til grunn for tiltaksbehovene i KK30, lignet observert temperaturutvikling ved reanalyser,
feiler grovt. En rekke fremtredende klimaforskere har ballong- og satellittmålinger, med scenarier basert på
vist at klimamodellene i dag ikke har prediktiv kraft. datamaskinsimuleringer med 102 ulike klimamodeller.
De resultater en legger fram er i stor grad et resultat Christys konklusjon er klar, modellscenariene viser en
av justeringer inn mot kjente og målte verdier – noe temperaturøkning som er 2–3 ganger større enn det
som går på bekostning av å opprettholde korrekte som faktisk er observert fra 1980 fram til i dag. Det er
fysiske relasjoner i modellene. Dette er også meget også viktig å være klar over at modellene som beskregodt kjent av forskerne tilknyttet Klimapanelet, som vet ovenfor bare gir scenarier, ikke kvalitetssikrede
allerede i 2001 fastslo at deres forskning og klimamo- prognoser. Og det er slike usikre scenarier som ligger
dellering ikke kan brukes til langtids spådommer om til grunn for klimapolitikken.
det fremtidige klima. I IPCC-rapporten AR3 heter det:

Sammendrag
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Forord
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim
post@miljødir.no
Miljødirektoratets referanse 2019/4263

Styret i foreningen Klimarealistene har valgt å avgi høringssvar til rapporten KLIMAKUR 2030 på bakgrunn av
at mange av foreningens medlemmer har høy kompetanse innenfor fagfelt som berører vesentlige deler av
rapporten. Høringssvaret er utarbeidet av en faggruppe på seks personer som alle er medlemmer av Klimarealistenes vitenskapelige råd, og som i en årrekke har arbeidet med klimarelaterte spørsmål.
Klimarealistene er en partipolitisk uavhengig organisasjon som samler både forskere og andre som er interessert i aktuell klimavitenskap og som følger med i utviklingen på området.
Vårt høringssvar er delt i fire. Del 1 inneholder faggruppens viktigste konklusjoner og er tilstrekkelig lesning for
de fleste. Del 2 tar for seg de viktigste tiltakene og begrunner hvorfor de er uten målbar effekt på det globale
klimaet. Del 3 gir en oversikt over vår klimahistorikk, både i det svært lange og det kortere tidsperspektivet og
viser at de endringene vi har observert de siste 150 år er innenfor, og forenlig med, all observert naturlig variasjon. Del 4 handler om klimamodellering, der vi viser at klimamodellenes scenarier for det fremtidige klimaet
feiler grovt. De representerer noen utvalgte framtidsmuligheter uten betraktninger knyttet til hvor sannsynlige
de er. Klimascenariene fra IPCC er i dag ikke brukbare som grunnlag for en rasjonell klimapolitikk.
Mange er antagelig ikke kjent med Klimarealistene. Derfor har vi presentert Vitenskapelig Råd i Vedlegg B.
Samtidig er sikkert de fleste ukjente med IPCC, med hva som er organisasjonenes mandat og hvordan politikken
påvirker arbeidsform og budskap til offentligheten. Dette viser vi i Vedlegg C.
Oslo, April 2020

Stein Bergsmark
Cand. Real. i fysikk, tidligere seniorforsker
Tidligere leder av studieprogrammene i
fornybar energi ved UiA

Hans Konrad Johnsen
Dr. Ing., Siv. Ing,
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Rögnvaldur Hannesson
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Del 1: En oversikt
Innledning

Makroøkonomiske konsekvenser

I rapporten Klimakur 2030 (KK30) analyseres 60 forskjellige tiltak for å få ned utslipp av klimagasser i
ikke-kvotepliktig sektor med 50 % i 2030, sammenlignet med 2005. En faggruppe fra Klimarealistenes vitenskapelige råd evaluerer KK30 i dette høringssvaret.

KK30 gir ingen samlet vurdering av hva de foreslåtte
klimatiltak koster og sammenligner dem heller ikke
med noe av interesse, som f.eks. bruttonasjonalproduktet. SSB har hatt i oppdrag å beregne de makroøkonomiske konsekvenser av de foreslåtte klimatiltak.
I påvente av denne analysen kan man få et inntrykk
av at kostnadene for de foreslåtte klimatiltak ved å
se på Klimakur-forfatternes egen redegjørelse hva
de enkelte tiltak koster. Denne er gitt i Tabell S 2 side
xxix – xxxii. Vi har summert disse tiltakene i regnearket
i Vedlegg A.

Bakgrunnen for KK30 er følgende:

Norske politikere vil vise verden at Norge er i teten
og ønsker derfor å forplikte seg til kutt som monner.
Den 7. februar meldte Norge inn et forsterket klimamål
innenfor Parisavtalen. Norges nye mål er å redusere
klimautslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 Arbeidsgruppen deler inn kostnadene i tre grupper,
prosent sammenlignet med 1990-nivå.
mindre enn 500 kr. pr. tonn CO₂, 500–1500 kr. pr. tonn
CO₂, og mer enn 1500 kroner pr. tonn CO₂. Vi har for
I 2015 slapp Norge ut 54,4 millioner tonn CO₂. I 2018 var enkelthets skyld stipulert kostnadene for disse tiltautslippene redusert til 52 millioner tonn. Det gjenstår kene som følger:
altså svært mye til 40 prosent. Og nå skjerpes ambisjonene enda mer, også ved hjelp av tiltakene i KK30.
250 kr. pr. tonn for tiltak < 500 kr. pr. tonn,
Det nye målet betyr at utslippene Norge har ansvar for,
skal ned til mellom 20 og 25 millioner tonn CO₂ innen
1000 kr. pr. tonn for tiltak 500–1500 kr. pr. tonn,
2030.
2000 kr. pr. tonn for tiltak > 1500 kr. pr. tonn.
«Norge er det første vestlige landet i verden til å melde inn
et forsterket mål om klimakutt til FN. Beslutningen i dag Vi har så multiplisert disse anslagene med arbeidser et viktig skritt mot et grønt skifte i Norge», sier klima- gruppens estimat av reduksjon i utslipp, som rapporog miljøminister Sveinung Rotevatn.
tert i tabell S 2. Resultatet er beregnet i det vedlagte
regneark og beløper seg til 44,2 mrd. kroner fram til
Dette demonstrerer norske politikeres iver etter å 2030. Det tilsvarer omtrent import av skip, plattformer
fremstå som et foregangsland i klimapolitikken, sann- og fly i 2019 (37,8 mrd.) eller bruttoinvestering i indussynligvis uten at politikerne vet, eller at befolkningen tri og bergverk 2018 (45,3 mrd.). Men sett i forhold til
får vite, at effekten for klimaet ikke vil være målbar.
bruttonasjonal-produktet (BNP) er ikke dette tallet
oppsiktsvekkende stort. Antar vi at BNP i 2019 (3537,6
Klimarealistene anser KK30 som et svært grundig mrd.) vokser med 1% pr. år, blir BNP i 2020: 3573,0 mrd.
arbeide, og den bakenforliggende analyse er meget kr. Kostnadene for de foreslåtte tiltak er 1,24 % av dette.
omfattende.
Å sammenligne med BNP et enkelt år er misvisende,
I mandatet som ligger til grunn for KK30 var det et krav fordi kostnadene for klimatiltakene er nåverdier,
om kostnadsanalyse for de enkelte tiltakene, og dette beregnet over deres varighet1. Denne varigheten er
er levert av forfatterne. Men det er vanskelig for vår forskjellig for ulike tiltak; 10–15 år for biler, skip eller
faggruppe å vurdere kvaliteten av disse kostnadsana- ferger, men bare noen få år for maskiner med stor
lysene siden vi ikke har adgang til alt grunnlagsmate- slitasje som f.eks. anleggsmaskiner. Dersom vi vil samriale. Imidlertid har vi sett nærmere på kostnadsana- menligne med bruttonasjonalproduktet, må vi derfor
lysen for raskere innføring av elbiler og funnet at sammenligne med nåverdien av det sistnevnte over
kostnaden for dette er sterkt undervurdert i forhold til
hva som rapporteres i rapportens sammendrag. Hvis
det samme er tilfelle for andre kostnadsanalyser, er de 1
«Tiltaksanalysene er gjennomført med enhetlig
samlede kostnadene sterkt undervurdert.
metodikk på tvers av sektorene. Tiltakskostnaden er
beregnet som nåverdien av de kvantifiserte samfunns
økonomiske merkostnadene, positive og negative, dividert
med utslippsreduksjonen i tonn over levetiden til tiltaket.
Resultatet oppgis i kroner per tonn CO2-ekvivalent» (Klimakur 2030 s. viii).
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samme tidshorisont. Som en illustrasjon har vi sett på Kostnader for elbilene
antatt nåverdi av bruttonasjonalproduktet V over peri- Vi har ikke grunnlag for å vurdere kostnadsanslagene i
oden 2020–2029. Nåverdien er gitt av likning (1),
KK30 i detalj, men når det gjelder elbiler synes rapporten å undervurdere denne kostnaden.

hvor
X0 er bruttonasjonalproduktet i 2020
g er vekstraten i BNP
r er diskonteringsfaktoren som arbeidsgruppen har benyttet (4%)
Antar vi at BNP vokser med 1% pr. år, får vi V = 31 431
mrd. kr. Kostnaden for de foreslåtte tiltak er kun 0,14 %
av dette. Dette forutsetter selvsagt at kostnadene ikke
er systematisk undervurdert. Nedenfor ser vi spesielt
på kostnadene for elbiler, som synes undervurdert i
betydelig grad.
De samlede kostnader uttrykt som nåverdi er 44,240
mrd. Siden dette er kostnader som påløper over en
viss tidshorisont (forskjellig for forskjellige tiltak), må vi
sammenligne med nåverdien av løpende utgifter over
en viss tidshorisont.

Vi velger her å starte med å referere forsker Geir H. M.
Bjertnæs ved SSB, som har regnet på kostnadene ved
elbilpolitikken2. Et mål for det grønne skiftet i transportsektoren var å få 1 million elbiler på veien innen
2025. Dette vil gi et inntektsbortfall for staten på 280
milliarder kroner, eller 280 000 kroner per kjøretøy.
Dette kommer fra engangsavgift, merverdiavgift, samt
årsavgifter for en gjennomsnittlig bensin eller dieselbil. Videre vil avgiftene på drivstoff gjennom en vanlig
bils livsløp være betydelige, noe som her bortfaller.
Alt dette summerer seg til betydelige inntektstap for
Staten. Ved utgangen av 2019 var det 255 661 elbiler
i Norge, med 60 316 solgte elbiler i 2019. Da gjenstår
det 744 339 elbiler som skal selges innen utgangen av
2025, altså 148 867 biler i gjennomsnitt per år. Dette
virker i dag meget urealistisk.
Ett av de tiltakene KK30 vurderer er akselerert innføring av elbiler. Vi har sett spesielt på tiltak T05, «100 %
av nye personbiler er elektriske innen utgangen av
2025». Dette er anslått til å koste 500–1 500 kr. pr. tonn
CO2 (Tabell S 2, side xxix–xxxii). Reduksjonen i CO2-utslipp anslås til 2,54 millioner tonn. Bruker vi gjennomsnittet av kostnaden pr. tonn, får vi en totalkostnad på
2,54 milliarder kroner.

KK30 gir en utførlig redegjørelse for hvordan dette
En årlig utgift x hvis nåverdi (V) er 44 mrd. over en tids- tiltaket vurderes, men på grunnlag av hva som gjengis
horisont på T-1 år (inkludert år 0) er gitt ved Likning (2), i rapporten synes kostnaden for tiltaket å være undervurdert. To figurer i rapporten (21 og 27 i teknisk notat
som ved ti års tidshorisont (T = 9)
iii) gir «netto nåverdi av samfunnsøkonomiske kostnaog 4 % rente gir x = 5,7 mrd.
der» for små og store elbiler (personbiler) som forutsettes innkjøpt i 2021–2030 i tillegg til hva som ellers
ville ha skjedd, i forhold til en såkalt «referansebane»,
som vil være nødvendig for å oppnå målet om at alle
nybiler er elektriske fra og med 2025.
Dette er ikke noe ubetydelig beløp. For eksempel
koster allmennlegehjelp i kommunene 5,4 mrd. pr. år,
tilskudd til nye veier koster 5,6 mrd. og driftsutgiftene
for Statens vegvesen 4,9 mrd., mens helsetjenestene
i kommunene koster 7,6 mrd. (Tall fra Ststsbudsjetter
for 2020).

I Tabell 1 på neste side har vi anslått denne nåverdien
ut fra figurene i rapporten og så multiplisert med
antall nye elbiler i tillegg til «referansebanen», oppgitt
i Tabell 5 og 6 i rapportens tekniske notat iii. Dette gir
oss en sum på 1,7 og 12,4 mrd., eller samlet 14,1 mrd.
Deler vi dette på anslått reduksjon i CO2-utslipp, 2,54
millioner tonn, får vi en kostnad på 5 631 kroner pr.
tonn, som er langt høyere enn de 500–1500 kroner pr.
tonn som KK30 rapporterer. Til sammenligning fant
Bjertnæs en kostnad på «minst 5000 kroner per tonn
når utslipp fra produksjon av biler og elektrisitet ikke
er inkludert». Den samlede kostnad, 14,1 mrd. kr., er da
2
G. H. M. Bjertnæs Hva koster egentlig elbilpoltik
ken? Samfunnsøkonomen nr. 2, 2016
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Tabell 1
Små personbiler
Netto
nåverdi
Figur 21
År s. 576

Store personbiler

Antall biler
Tabell 5
s. 581

Sum
mill. kr.

Netto
nåverdi
Figur 27
s. 580

Antall biler
Tabell 6
s. 583

mill. kr.

Sum

2020

95 000

0

2021

75 000

5 700

428

235 000

5 700

1 340

2022

58 000

11 479

666

180 000

11 479

2 066

2023

41 000

17 334

711

151 000

17 334

2 617

2024

29 000

23 268

675

120 000

23 268

2 792

2025

17 000

25 375

431

80 000

25 375

2 030

2026

5 000

27 509

138

52 000

27 509

1 430

2027

-5 000

25 712

-129

28 000

25 712

720

2028

-15 000

23 889

-358

5 000

23 889

119

2029

-20 000

22 038

-441

-15 000

22 038

-331

2030

-21 000

20 160

-423

-20 000

20 160

-403

SUM

1 697

SUM

12 381

280 000

sjon. I dag har vi et nasjonalt distribusjonssystem for
bensin og diesel, og er i ferd med å bygge opp et distribusjonssystem langs veinettet også for elbillading.
Dette må ikke føre til at distribusjon og lokal lagring
av bensin og diesel blir nedprioritert. Forsvaret, alle
samfunnskritiske funksjoner og store deler av befolkningen vil fortsatt trenge bensin og diesel i flere tiår
framover for å kunne holde hjulene i gang.
En sideeffekt av skatte- og avgiftsfritaket for elbiler er
statens tap av proveny, som overgår det norske bilister
betaler i bompenger.3 Dette betyr også at vi må bygge
ut et fullverdig nytt nasjonalt «distribusjonssystem» for
elbillading, noe som også øker samfunnets kostnader.
I tillegg til satsingen på transportmidler drevet med
elektrisitet, skal utslippene reduseres ved å forhindre
vekst i privatbilismen. Selv sier KK30-arbeidsgruppen
om dette (Tabell T 1, Vedlegg 1, side 12):
«Uten tiltak er antall kilometer som kjøres med
personbil i Norge forventet å øke med 0,7%
per år mellom 2016 og 2030 (referansebane).
Dette er en følge av forventet befolkningsvekst og velstandsøkning».

også langt høyere enn det vi får hvis vi multipliserer
reduksjonen i CO2 utslipp med gjennomsnittet av
utvalgets kostnad, 1 000 kr/tonn, som er 2,54 milliarder som før nevnt.
Vi har altså en folkevalgt regjering som vil forhindre
en vesentlig forbedring i levestandard som følge av
Dette resultatet forutsetter at forskjellen i innkjøpspris høyere realinntekt. Isteden forsøker man å få folk til å
mellom elbiler og andre biler faller jevnt fra 2021 og er velge mindreverdige transportmidler som sykkel og
utjevnet i 2030. Dette er å ta utviklingen på forskudd, kollektivtransport.
selv om det gis gode argumenter for hvorfor denne
prisforskjellen burde falle. Hvis fallet i nettokostnad Endret kosthold
er mer moderat, blir regnestykket ganske annerledes. I samme kategori kommer anbefalingene om endret
Antar vi at nettokostnaden faller lineært med 20 % pr. kosthold utredet over 39 sider i KK30. En reduksjon i
år, fra 95 000 kroner i 2020 til 10 200 i 2030 for små konsum av rødt kjøtt til et halvt kilo per person og uke
elbiler og fra 280 000 i 2020 til 30 065 i 2030 for store gir angivelig en ikke-ubetydelig reduksjon i utslipp av
elbiler, blir totalkostnaden 22,6 milliarder kroner og klimagasser (noe uvisst hvor stor, se Tabell J01, side 222
kostnaden pr. tonn CO2 i overkant av 9000 kroner.
i Vedlegg 1). Estimater vi har gjort med klimamodellen
MAGICC viser at dette tiltaket er uten målbar global
Andre ulemper med klimatiltakene effekt. Forbrukernes eget valg vil det annerledes, og
Ulempene med de foreslåtte tiltak vil i enkelte tilfeller bli det spekuleres i hvordan deres atferd kunne endres
betydelige. Størsteparten av tiltakene kommer i trans- med spesielle avgifter, til tross for at rødt kjøtt i utgangsportsektoren og er en fortsettelse av de siste årenes punktet er relativt dyrt i Norge.
tiltak for å fase ut forbrenningsmotoren i alminnelighet
og privatbilismen i særdeleshet. Investeringskostna- Virkemidlene øker statens utgifter
den for elbiler, dvs. personbiler eller lastebiler, er ifølge Flere steder i KK30 diskuteres hvordan folk kan lokkes
KK30-forfatterne om lag det dobbelte av hva et kjøretøy eller tvinges til å velge ulike foreslåtte løsninger. Det
med bensin- eller dieselmotor koster. Ved å gi avgifts- og offentlige (stat og kommune) kan selvsagt stille krav til
momsfritak og andre fordeler for elbiler har det offent- at ferger og busser går på elektrisitet og at entreprenølige gjort elbilene kunstig lønnsomme og lyktes med rer bruker gravemaskiner og annet utstyr som går på
å vri investeringer i nye biler i elbilenes favør. Dette til elektrisitet, men ellers tas det til orde for statsstøtte av
tross for diverse andre ulemper ved elbilene, som tid- forskjellig slag. Blant det som arbeidsgruppen nevner er
krevende oppladning, mangel på ladestasjoner, samt
tunge og plasskrevende og ikke-bærekraftige batterier.
3
Se Hannesson: Statens utgifter for klimapolitikk,
Om elbilene helt overtar transportsektoren, vil dette notat, oktober 2018, tilgjengelig på Klimarealistens nett
ha betydelig negativ effekt for vår beredskaps-situa- side.
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• tilskudd til overføring av transport til bane og sjø
• støtte til kjøp av kjøretøy som bruker biodrivstoff
• investeringsstøtte (fra Enova) for elektriske ikke-veigående maskiner og kjøretøy
• støtte til teknologiutvikling for ammoniakk- og
hydrogendrevne båter og skip
• tilskudd til diverse utslippsreduserende tiltak i jordbruket.

og uforutsigbare produksjon, sitt store vedlikeholdsbehov og sin korte driftslevetid i forhold til vannkraft.
Utbygging av ny vannkraft og opprustning av eldre
vannkraftverk er også mye bedre for samfunnet og
miljøet. Skal man dekke opp 10 TWh med vindkraft
må man bygge ut tre ganger så mye effekt som med
vannkraft. Dette tilsvarer ikke mindre enn 3 Fosen-utbygginger (med ca 900 turbiner) og innebærer langt
høyere kostnader og ekstreme miljø-ødeleggelser, i et
Disse tilskuddene kvantifiseres ikke, men må nødven- omfang vi hittil ikke har sett i Norden.
digvis føre til større utgifter på statsbudsjettet. Gitt at
statens samlede utgifter heller må reduseres enn økes Skulle elektrisiteten som brukes til å lade elbilene
de nærmeste årene, vil disse støttetiltakene måtte gå komme fra fossile brensler (gass f. eks.), blir det ingen
på bekostning av andre utgifter. Det bør da nevnes at klimagevinst med elektrisk drevne biler eller med skip,
det er andre og viktigere utgifter på statsbudsjettet heller det motsatte.
som heller burde trappes opp. I første rekke kommer
muligens forsvarsutgiftene, gitt at Russland opptrer Er tiltakene relevante, nødvendige
stadig mer ambisiøst og aggressivt. Videre bør veiut- og effektive?
giftene nevnes. Bompengeopprøret i fjor sier sitt om Når det gjelder formålet med KK30-utredningen, er
at man nå er kommet til veis ende når det gjelder den det to spørsmål som må besvares med ja om den skal
måten å finansiere veibygging på. Innføringen av elek- ha noen relevans:
triske ferger har skjedd etter betydelige investeringer
som nå forsøkes hentet tilbake med økte fergepriser.
1. Står vi overfor et problem som MÅ løses?
Økte bompenger og økte fergepriser over et visst nivå,
2. Vil de foreslåtte tiltakene løse problemet?
fører til nye reise- og bosettingsmønstre som forsinker
inntjeningen av disse investeringene.
Ut fra en strengt vitenskapelig vurdering er svaret
Har vi nok elektrisitet?
på første spørsmål nei, og da blir det andre spørsMesteparten av de tiltak som arbeidsgruppen har målet overflødig. Den vitenskapelige vurderingen er
utredet krever økt forbruk av elektrisitet. Arbeids- behandlet nedenfor.
gruppen estimerer at merforbruket i 2030 vil bli på
6 terawattimer (TWh). Dette representerer 4,7 % av Klimaet har variert så lenge vår planet har eksistert,
nettoforbruket (127,5 TWh) i 2018. Arbeidsgruppen med naturlige varme og kalde faser. Den lille istiden
diskuterer ikke hvor denne økningen i elektrisitet skal sluttet for 150 år siden og etterfulgte den varme midkomme fra. Siden 2012 har produksjonen av vann- delalderen med betydelige bosettinger på Grønland
kraft i Norge variert uten trend mellom 147,7 og 134,0 som i dag ligger i ruiner. For 4000 år siden var klimaet
TWh, og i samme tidsrom har Norge hatt et betydelig enda varmere enn i dag og det var ingen isbreer i
eksportoverskudd av kraft, 5–18 TWh pr. år. Bruttofor- Alpene eller i Skandinavia. Det er derfor ikke overrasbruket av kraft i Norge har imidlertid økt jevnt siden kende at vi nå igjen opplever en periode med naturlig
2002 med 0,9 TWh pr. år. Fremskriver vi dette fra et stigende temperatur.
bruttoforbruk på 137 TWh i 2018, får vi et bruttoforbruk i 2030 på 147,9 TWh. Dette er litt mer enn norsk I Del 3 refererer vi omfattende klimahistorisk forskning
vannkraftproduksjon på sitt største (143,4 TWh i 2016). fra 500 000 år tilbake som viser at klimaet tidligere har
Utbygging av vindkraft møter for tiden betydelig og variert langt mer enn de variasjonene vi har observert
høyst berettiget motstand i Norge. Dersom oljevirk- de siste 150 år. Over den samme tidsperioden observesomheten skal elektrifiseres i det samme tidsrommet res det ikke noe konsistent og vedvarende årsaksforsom Klimakur 2030 omfatter, tøyes trolig grensene for hold der CO2 driver temperatur. Faktisk viser alle data
det elektrisitetsforsyningen i Norge kan levere.
at temperaturen har endret seg først, og så har CO2
kommet etter.
Norge har imidlertid fortsatt mulighet til både å oppgradere eldre vannkraftverk og bygge ut ny vannkraft i Vi viser også at det i perioden fra 1895 til i dag, ikke
stedet for vindkraft. En utbygging av 1,5 GW vannkraft finnes noen statistisk signifikant sammenheng melvil gi drøyt 10 TWh, noe som dekker det antatte mer- lom utslipp av CO2 og temperatur. I 2019 alene, ble det
behovet i 2030, men vannkraft har et langt dårligere publisert mer enn 440 vitenskapelige artikler4 som
skatteregime enn vindkraft i Norge i dag. Dette skatteregimet er vanskelig å forstå, og det er også ufor- 4
https://notrickszone.com/2020/01/30/over-440ståelig at man i Norge promoterer vindkraft med alle scientific-papers-published-in-2019-support-a-skepticalsine miljømessige problemer, med sin uregulerbare position-on-climate-alarm/
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viser at naturlig variasjon dominerer og at CO2 spiller
en underordnet rolle.

naturlige eller ikke. Å hindre forurensing og forsøpling
i naturen bør aldri gå av moten. Menneskeheten bør
også søke å hindre habitatreduksjon for å opprettholde
Det er en kjensgjerning at alle grønne planter tar opp et mangfoldig plante- og dyreliv. De fossile drivstoffene
CO2 fra atmosfæren for å drive fotosyntesen som pro- har størstedelen av æren for at det fortsatt finnes regnduserer plantestoff (karbohydrater). CO2 er planteføde skog på jorda, samtidig som det er mat nok til alle. Dessog grunnlaget for alt liv på jorda. Mer CO2 i atmosfæ- verre har dyrking av planter til biobrensler, anlegg for
ren er faktisk gunstig for naturen. Dersom innholdet sol- og vindkraftproduksjon, slått ut i motsatt retning
av CO₂ i atmosfæren faller til litt under det halve av når det gjelder naturødeleggelser og habitatreduksjon.
dagens verdi, vil livet slik vi kjenner det, dø ut. Jorda
har de siste tiårene blitt så mye grønnere at det sva- Troen på at vi skal få et bedre klima og et bedre samrer til det dobbelte av USAs landareal. Siden 1960 har funn, eller å sikre det vi har i dag, ved å kutte utslipp
verdens produksjon av de viktigste kornsortene økt av CO2 er løsrevet fra all klimaempiri gjennom hundre
med mer enn 300 %, og prognosene framover er gode. tusener av år. Troen baseres ene og alene på KlimapaDisse endringene skyldes i stor grad økt mengde CO₂ nelets modellbaserte klimascenarier. Det er viktig å
i atmosfæren.
merke seg at det dreier seg scenarier, og ikke kvalitetssikrede prognoser.
Den lille økningen i temperatur vi har observert i løpet
av de siste 150 år har vært gunstig for menneskeheten. Jordens klimasystem representerer en rekke delNaturkatastrofer har vi alltid hatt, og det er ikke slik systemer og fenomener som samvirker med hverandre
at orkaner, flom og tørke nå forekommer oftere, eller på svært komplekse måter. Vi har imidlertid utilstrekblir alvorligere enn tidligere. Statistiske data viser det kelig kunnskaper om klimasystemets drivkrefter, deres
motsatte. I Norge er faktisk trenden av ekstremvær fal- vekselvirkninger og systemets respons på drivkreflende. Havnivået stiger heller ikke raskere enn tidligere. tene. Vi må derfor være klar over at modellresultatene
Målinger fra satellitt viser at koralløyer og sydhavsøyer er beheftet med en svært stor grad av usikkerhet.
ikke forsvinner i havet, tvert imot vokser en stor andel
av dem i areal.
Klimamodellene resulterer i fremskrivninger, kalt projeksjoner, om fremtidig klima, og representerer det
I Klimapanelets fagrapport SR1.5, kan en lese at mel- modellbyggerne legger inn av hypoteser, antagelser,
lom 1,5 og 3 milliarder mennesker allerede lever i
forhold mellom drivkrefter, parametrisering av størrelområder som de siste 10 år har hatt en oppvarming
ser som ikke kan beregnes rent fysisk, diverse føringer
på mer enn 1,5 °C. IPCC hevder at oppvarming på
for stabilitet, osv. Å tro på modellscenariene er å tro
1,5 °C er en dramatisk og farlig oppvarming. Dvs. at vi
på det som modellbyggerne legger inn i modellene.
må hindre denne temperaturøkningen i å spre seg og
Modellenes temperaturprojeksjoner stemmer ikke
derved ødelegge livsgrunnlaget for resten av verden. overens med de observerte temperaturer fra 1980 til
i dag. Modellene gir en temperaturtrend som er 2–3
Virkeligheten er derimot slik inntil koronakrisen ram- ganger høyere enn den observerte. Dette viser vi i Del 4.
met verden: Årene fra 2010 til 2019 har vært det beste
tiåret for menneskeheten, noensinne. Den gode utvik- Det samlede vitenskapelige grunnlaget fra både klilingen fra 25 år tilbake fortsetter. I denne perioden har maempiri og klimamodellering viser således at det
verdens sult gått ned med 40 %, fattigdom med 74 %, ikke er noe grunnlag for å tro at kutt av CO2 i Norge
analfabetisme med 56 % og forurensningen spesielt eller andre steder vil kunne påvirke klimautviklingen.
i USA har blitt halvert. Dødsfall pga klimarelaterte
hendelser i verden har sunket med mer enn 90 % de Selv om vi antar at klimamodellene er korrekte, viser
siste 100 år. Derfor eksisterer det ingen klimakrise!
vi i Del 2 gjennom bruk av klimamodellen MAGICC, at
Sammenholdt med en overveldende klimaempiri, norske utslipp eller kutt av disse er – og vil være – uten
at klimaendringene overveiende skyldes naturlig
målbar klimaeffekt.
variasjon, er konklusjonen at en temperaturøkning
på 1,5–2 °C fra førindustriell tid ikke representerer et Det er derfor viktig at klimapolitikken reflekterer både
problem for jordkloden eller befolkningen.
vitenskapelige og økonomiske realiteter. Det eksisterer
ingen klimakrise og det er intet grunnlag for panikk og
Når det gjelder tiltak, er det en god del som kan og bør alarm. Det er ingen grunn til å satse på kostbare CO2gjøres for å tilpasse samfunnet til de pågående naturlige kutt, på grunn av scenarier fra umodne klimamodelklimaendringene. Vi kan sørge for bedre ras- og flom- ler. Pengene bør heller brukes på klimatilpasning og
sikring av vei, bane og bebyggelse, og vi kan styrke vår tradisjonelt miljøvern og til de virkelige utfordringene
infrastruktur, med vann, strøm og kommunikasjon. Og verden står overfor i dag, som fattigdom, rent vann,
det er mye som kan gjøres innen tradisjonelt miljøvern. sult, nød, krig, analfabetisme og ikke minst alvorlige
Tilpasning er viktig og riktig enten klimaendringene er pandemier, som Covid-19.
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Når det gjelder Norges klima, har vi fått mindre
sprengkulde om vinteren og varmere og lengre somre.
Dette har gitt bedre avlinger i landbruket. Det er ikke
opplagt at dette representerer noen klimaforverring,
og litt mer av det samme ville mest sannsynlig være til
det bedre. Det er derfor et paradoks at norske myndigheter prøver å motarbeide denne utviklingen ved å
sette i verk svært kostbare tiltak uten målbar virkning.

med 27 % og i Vietnam med hele 84 %. Det er disse
og andre folkerike utviklingsland som er avgjørende
for den videre utvikling i utslipp av klimagasser. Det
er heller ingenting som tyder på at lederne i disse landene er opptatt av det som man i verdens utviklede
og rike land kaller «klimakrise». I disse landene samt
Afrika, er det fortsatt mer enn 1 milliard mennesker
uten tilgang til døgnkontinuerlig elektrisk strøm, som
er en helt nødvendig forutsetning for samfunnsbygNorge i globalt perspektiv
ging og velferdsøkning. Uten strøm kan man ikke
Norges utslipp av klimagasser er mindre enn 2 pro- bygge infrastruktur for fremføring og rensing av vann,
mille av verdens totale utslipp, og det er verdens totale den viktigste helsefaktor i dag, eller kjølefasiliteter
utslipp som eventuelt har betydning for klimaet. Med for trygg matvaredistribusjon. Da er kull og eventuelt
klimamodellen MAGICC har vi beregnet at om Norge gass de eneste realistiske alternativene.
kutter alle utslipp, vil dette gi en temperaturreduksjon
i år 2100 på mindre enn 0,0015 °C.
Skulle denne utviklingen føre oss mot undergangen,
kan ikke Norge gjøre annet enn å håpe på endringer i
Nå kan det innvendes at når Norge er med i et klima- andre deler av verden. Vår konklusjon er derfor at KK30
samarbeid med EU er vi nødt til å være med på denne bør arkiveres, uåpnet. I tillegg bør Norge seriøst vur‘dugnaden’. EUs (inkludert Storbritannias) utslipp av dere å trekke seg fra Parisavtalen og klimasamarbeidet
karbondioksid (den nest viktigste «klimagassen» etter med EU. Dette vil i større og større grad utfordre den
vanndamp) er imidlertid kun 10 % av de globale utslipp norske Grunnloven.
i henhold til tall fra BPs energistatistikk. Utslippene er
fallende, slik at også det EU foretar seg har begrenset
og avtagende betydning.
Siden 2010 har verdens utslipp av karbondioksid fra
forbrenning av fossile brensler økt med 9 %, og i Kina
har de økt med 16 %, i India med 49 %, Indonesia
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Del 2: Tiltakene er uten virkning
Tiltak som iverksettes av det offentlige bør være
kostnadseffektive og målrettede. Det er ingen presedens i det offentlige for å bruke penger på tiltak
uten effekt. Når det gjelder de foreslåtte CO2-kutt
begrunnes disse i KK30 med at de skal bidra til å
redusere den fremtidige globale temperaturveksten,
som i første rekke antas å skyldes utslipp av CO2.

MAGICC er en forenklet klimamodell basert på Klimapanelets vitenskapelige forståelse av blant annet karbonsyklus, klimatiske tilbakekoplinger og strålingspådrag.
Modellen er nøye kalibrert mot de større og mer komplekse klimamodellene og følger dem tett. MAGICC er
derfor godt egnet til å vurdere effekten av forskjellige
tiltak, som kutt i CO2-utslipp. MAGICC er et nyttig og viktig verktøy i klimaforskningen fordi modellen er langt
Begrunnelsen for tiltakene hviler imidlertid på feilaktig mer fleksibel, raskere og enklere å bruke enn de store
grunnlag. En overveldende klimaempiri viser at tempe- komplekse modellene.
raturutviklingen de siste 150 år er godt innenfor rammen av naturlig variasjon, og i løpet av de siste 10 000 MAGICC er utviklet over 20 år, først og fremst av forår har det vært flere perioder med høyere temperatur skerne Dr. T. Wigley, Dr. S. Raper og Dr. M. Meinshausen,
enn i dag, f. eks. for 6 000 år siden, under den Holocene alle sterkt involvert som forfattere i IPCCs publikasjooptimums-perioden og for 3 700 år siden under Bron- ner. Forskerne har i mange år publisert artikler med
sealderen. Det er heller ikke påvist noe empirisk årsaks- resultater fra bruk av MAGICC i ledende tidsskrifter
forhold der CO2 driver temperaturen i atmosfæren.
som Science, Nature, Atmospheric Chemistry and
Physics, Climatic Change med flere. Den som stoler på
Tiltakene kan derfor bare begrunnes med datamas- IPCC bør derfor kunne stole på MAGICC.
kinbaserte scenarier om fremtidig temperatur, i tråd
med Klimapanelets anbefalinger. Men selv innenfor Mange uavhengige forskere har påvist at klimamodette rammeverket vil de norske tiltakene være uten dellene som IPCC bruker, til nå har gitt minst dobeffekt. En måte å vise dette på er å bruke klimamo- belt så høye fremtidige temperaturer som det vi har
dellen MAGICC, som også brukes av IPCC. Da viser observert, og at også MAGICC vil gi for høye verdier.
det seg at om Norge i dag stopper alle sine utslipp, vil Det betyr i klartekst at om en MAGICC-kjøring fordette gi en temperaturreduksjon i år 2100 på mindre teller at en temperaturreduksjon blir 0,01 °C, er den
enn 0,0015 °C. En rekke fremtredende, uavhengige riktige verdien snarere 0,005 °C. Således er modellen
forskere har vist at klimamodellene feiler, de viser en veldig konservativ. Effekten av utslippskutt kan da i
temperaturøkning som er 200–300 prosent høyere realiteten antas å være halvparten av resultatene fra
enn den økning som faktisk er observert. Er modellene beregningene.
feilaktige, vil den virkelige temperaturreduksjonen bli
mindre enn det som beregnes med MAGICC.
Norges årlige utslipp av CO2 er mindre enn 60 megatonn per år. Med MAGICC kan vi beregne at om alle
En samlet konklusjon gir seg selv: norske tiltak vil være norske utslipp ble kuttet i dag, så vil dette gi en reduuten målbar virkning. Å hevde at norske tiltak faktisk sert temperatur i år 2100 på omtrent 0,0015 °C.
vil virke, er alvorlig desinformasjon fra myndighetene,
noe som er i strid med norsk lov.
For å realisere kuttforslagene i KK30 må vi pådra oss
enorme kostnader, legge om samfunnsstrukturen og
I det følgende presenterer vi først MAGICC og vil der- hele vår livsform. Man kan sikkert argumentere ut fra
etter kommentere et par tiltak og vise at klimaeffekten et moralsk ståsted, at som rikt oljeland må vi yte mer
uansett er tilnærmet null eller til og med negativ. Vi enn andre. Men penger ut av vinduet hjelper verden
starter med elbilpolitikken og ser deretter på bruken like lite i dag som den gang folk betalte avlat for å
av avansert-, eller andregenerasjons biodrivstoff og unngå skjærsilden.
jordbrukspolitikken.
Er det riktig å bruke enorme summer på tiltak uten
virkning? Dessuten er det maktpåliggende å informere
Klimamodellen MAGICC og virknin- befolkningen om at KK30 vil være uten en målbar virkgen av Klimakur 2030
ning. Når man vet dette på forhånd er det antidemoVi kan beregne teoretisk hvor mye en viss utslipps- kratisk ikke å informere om dette.
reduksjon vil ha på den fremtidige temperaturutviklingen om vi bruker klimamodellen MAGICC. Dette Skal Norge opptre moralsk innen verdenssamfunnet,
avsnittet beskriver bakgrunnen for MAGICC og bruker bør vi heller vri tiltakskostnadene over på hjelp til
modellen til å vise at den globale virkningen av de nor- flyktninger i desperat nød, på fattigdomsbekjempelse
ske utslippene er nær null.
generelt og på stabile strømnett som muliggjør ren-
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sing av vann, noe som kanskje er den viktigste faktor
for folkehelsen i store deler av verden.
Avslutningsvis kan vi fortelle at MAGICC bygger på
en klimafølsomhet på rundt 3 °C for en dobling av
CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. Klimafølsomheten beskriver hvordan klimasystemet reagerer på en
økning av CO2. De siste årene er det imidlertid publisert en rekke arbeider som viser at klimafølsomheten
er langt lavere, mellom 1 og 1,5 °C. Da blir effekten av
de norske kuttene enda mindre.

Elbilpolitikken – en svært kostbar
satsing uten klimaeffekt

teriproduksjon og fra lading stå for rundt 130 g CO2
per kjørte kilometer. Dersom man vil velge elbil for å
skåne klima eller miljø, bør man kjøpe en elbil med
minst mulig batteri og lade ofte.
Noen hevder at vi unngår CO2-belastningen fra lading
av elbiler ved at også bileierne har opprinnelsesgarantier. Men det er et rent nullsumspill og reduserer ikke
utslipp fra Norge, fordi andelen strøm fra fossil varmekraft da vil øke for alle strømkundene som ikke kjøper
opprinnelsesgarantier. Den norske elbilpolitikken gir
således små, om noen reelle reduksjoner av utslipp.

Teknisk Ukeblad referer til en undersøkelse av den
tyske bileierforeningen ADAC der konklusjonen på
Den norske elbilpolitikken er etter våre beregninger det tyske markedet er at det er ingen drivlinje, el. eller
det største klima- og finanspolitiske feilgrep noen- fossil, som jevnt over har den beste klimabalansen.
sinne. Målet er én million elbiler innen 2025. Forsker Når det gjelder store personbiler er, Mercedes E220 D
Geir Bjertnæs ved SSB har beregnet at den eksis- med en effektiv dieselmotor et langt bedre valg enn
terende elbilpolitikken vil gi et inntektsbortfall på 280 eksempelvis Tesla X, som må kjøre mer enn 500 000
milliarder kroner. Det viser seg også at den globale km for å gi lavere samlet utslipp enn E220 D.
klimaeffekten ikke er målbar. Pengene burde heller ha
gått til kollektivtrafikken i de store byene eller til syke- Klima- og miljøeffekten
hus, til nye våpen for forsvaret, listen er uendelig lang. Dersom man lukker øynene for de faktiske CO2-utslipp,
hvordan er situasjonen da? Ved hjelp av klimamodelHvorfor elbiler?
len MAGICC, kan vi beregne effekten på det globale
Elbiler går på strøm og siden strømproduksjonen i klimaet av Norges elbilpolitikk. Hvis vi legger til grunn
Norge anses som utslippsfri, blir vi fortalt at kjøp og den tvilsomme antakelse at 1 million elbiler sparer inn
bruk av elbil er utslippsfritt og at det er nødvendig å 2 megatonn CO2 per år, tilsvarer dette ti timer av versatse sterkt på elbiler for å nå våre utslippsmål og å dens samlede, årlige utslipp. Det vil i beste fall føre til
redde klodens klima.
en redusert temperaturøkning i år 2100 på 0,00005 °C.
Dette er selvsagt ikke målbart.
Hvordan er CO2-regnskapet for elbilen?
Vi kan bruke Tesla S som eksempel. Bilen er tung og Norge må ha opp mot 10 millioner elbiler dersom vi
har et stort batteri. Batteriproduksjonen for Tesla S er skal spare inn like mye CO2 som utslippet fra ett enkelt
svært energikrevende og svarer for ca 95 g CO2 per km. av de største kullfyrte kraftverkene i Asia eller USA.
Dette er omtrent det samme som for den nye og effek- Faktum er at mer enn 1 500 kullfyrte kraftverk er under
tive dieseldrevne VW Polo med BlueMotion-teknologi, planlegging og bygging i verden i dag. Elbilpolitikken
med 97 g CO2 per km. Men elbilbatteriene må lades. I er derfor totalt perspektivløs og uten enhver global
de fleste land har varedeklarasjonen for strøm et stort klimaeffekt.
innslag av fossil varmekraft og da blir CO2-regnskapet
for en Tesla S svært ugunstig. I de aller fleste land gir Elbilen er imidlertid en fordel for miljøet i de store
Tesla S høyere CO2 utslipp enn en gjennomsnittlig bil byene på grunn av manglende utslipp lokalt. Men, som
med fossildrevet motor. I USA svarer en Tesla S for mer virkemiddel for bedre bymiljø er det et ekstremt misforCO2 enn en Jeep Grand Cherokee.
hold mellom kostnader og virkning. Miljøproblemene
kan med fordel løses på andre måter enn med rådyr
På grunn av ordningen med opprinnelsesgarantier subsidiering uten målbar klimavirkning. 280 milliarder
for fornybar strøm som vi selger til utlandet, får vi kroner anvendt på kollektivtrafikken i og rundt de store
tilsvarende mengde «skitten» strøm tilbake. Det fører byene ville gi langt bedre uttelling. Det er også et faktil at varedeklarasjonen for norsk strøm inneholder tum at elbilsubsidiene fører til at flere familier skaffer
om lag 60 % strøm fra fossil varmekraft. I følge NVE seg en elbil som bil nummer to eller tre, at flere kjører
ble det i 2017 regnet inn et utslipp av CO2 på 531 g/ bil til jobben, og at det blir mer kø i kollektivfeltene. Det
kWh. Tar vi det i betraktning betyr det at ladingen er trist at våre politikere prioriterer elbil fremfor rimelige
av en Tesla svarer for ytterligere 80–90 g CO2 per km. månedskort og et kraftig utbygd kollektivtilbud.
Totalt blir dette rundt 220 g CO2 per km, mer enn de
fleste fossildrevne familiebiler. Tilsvarende tall får vi Norske subsidier til utenlandsk verdiskapning
for andre elbiler, avhengig av vekt og batterikapasi- Flere politikere har hevdet at Norges elbilsatsing har
tet. Nissan Leaf vil med en utslippsbagasje fra bat- vært helt avgjørende for teknologiutviklingen for elbiDel 2: Tiltakene er uten virkning
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ler og batterier. Dette er høyst usikkert. Elbilutviklingen går for fullt hos minst 10 selskaper i Kina, Japan,
Tyskland, USA, Frankrike og til og med Sverige. Langt
under 10 prosent av alle produserte elbiler er solgt i
Norge. I den grad vår sterkt subsidierte elbilsatsning
har bidratt til teknologiutvikling har all verdiskapning
skjedd utenfor Norge.

øvrig gjør Europa renere.
Vi vet altså med sikkerhet at bioenergi fra norsk
boreal skog øker utslippene av CO2. Dette gjelder
også bruk av biokull, både for innblanding i jord og
til erstatning av fossilt kull i industrien. Man antar feilaktig at bioenergi reduserer utslippene i henhold til
KK30: Men, med klimamodellen MAGICC kan vi regne
ut at 7,2 mill tonn CO2 spart, bare vil gi en temperaturreduksjon i år 2100 på 0,00019 °C. Dette er selvsagt
helt uten betydning i det globale bildet.

For øvrig er det slik: Den norske veitrafikken slipper ut
ca. 10 megatonn CO2 per år. Om vi fra nå av kutter ut all
veitrafikk, vil dette gi en redusert temperaturøkning i
år 2100 på 0,00025 °C, beregnet med klimamodellen
MAGICC. Den norske elbilpolitikk er således, og vil for- Biodrivstoff
bli, helt uten målbar global klimaeffekt. Det er derfor Dr. Bjart Holtsmark ved SSB har vist at å erstatte fossil
helt uforståelig at myndighetene kan forsvare denne diesel med syntetisk biodiesel fra norsk trevirke vil gi
politikken.
en betydelig økning av nettoutslippene av CO2 gjennom hele kommende århundre. Et par norske forskere
Skogbruk og bioenergi
bestrider dette, og norsk skogsindustri støtter seg
I tidsskriftet Skog 02/20 skrives det om KK30 og bruk naturlig nok til disse to som imidlertid aldri har publiav biomasse til å erstatte fossil energi, til energifor- sert vitenskapelig arbeid som imøtegår Holtsmark.
syning og oppvarming samt bruk av biodrivstoff til Holtsmarks resultater samsvarer også godt med nye
veitransport, anleggsmaskiner og skipsfart. Det heter funn i forskningsmiljøet på Ås og med annen forskning.
at biotiltakene vil kunne redusere utslippene med 7,2
mill. tonn CO2 fram mot 2030, tilsvarende 18 % av det Politikerne har bestemt at bruk av 2. generasjons
totale utslippspotensialet som er utredet.
«avansert drivstoff» skal regnes med en faktor 2.
Avansert biodrivstoff teller således dobbelt i omsetI FNs klimakonvensjon antas CO2 fra forbrenning av ningskravet for å fremme bruken av dette drivstoffet.
biomasse å bli tatt opp igjen i voksende biomasse, og Dobbelttelling innebærer at én liter avansert biodrivbidrar derfor ikke til mer tilførsel av CO2 til det natur- stoff teller som to liter konvensjonelt biodrivstoff. Det
lige karbonkretsløpet.
vil si at et krav om eksempelvis 20 prosent innblanding av biodrivstoff kan nås med 10 prosent avansert
I henhold til disse reglene regnes derfor CO2 fra for- biodrivstoff. I regnskapsbransjen ville denne beregbrenning av biodrivstoff som null i de nasjonale klima- ningsmåten ha vært karakterisert som ren svindel,
gassregnskapene. I realiteten er dette ikke korrekt.
muligens kvalifiserende til fengselsstraff.
Alle kompetente forskere vet at forbrenning av trevirke fra boreal skog gir mer CO2 enn forbrenning av
kull, som er et langt mer konsentrert og rent brennstoff. Forbrenning av trevirke gir også langt mer luftforurensning (svevestøv) enn forbrenning av kull.

Et regneeksempel viser hvordan innblandingen kan
fungere økonomisk: Prissammensetningen for pumpeprisen for bensin er i utgangspunktet slik: Innkjøp
30 %, selskapets andel 10 % og avgifter 60 %. Før kronekursen stupte kostet en liter drivstoff i innkjøp ca
4,50 kroner. Med en pumpepris på 15 kroner gir dette
Alle skogeiere vet at det tar minst 60–80 år før et gjen- 9 kroner i avgifter og kr 1,50 i salg og distribusjon.
plantet tre blir hogstmodent. Samtidig har forskerne
vist at det kan ta 100 år eller mer før forbrenning av Å produsere avansert biodrivstoff vil anslagsvis koste
trevirke gir karbonnøytralitet 5 .
kr 12 per liter (Rambøll 6). Dersom vi blander inn 20 %
avansert biodrivstoff øker råstoffkostnadene, og pumEn betydelig privat norsk vedfyring samt alle norske peprisen blir 20 kroner. Dersom man av hensyn til folks
biofyrte varmekraftverk eller biovarmeverk bidrar økonomi vil beholde en pumpepris på 15 kroner, taper
således til å øke utslippene av CO2 og ikke minske dem. Staten 1,50 kr i avgifter per liter. Med et bensinsalg på 1
Det samme gjelder andre biofyrte kraftverk i Europa. mrd. liter per år, blir dette 1,5 mrd. kroner. Dersom man
København by kjøper biovirke fra norske AT Skog og gjør samme regnestykke på autodiesel, øker tapene
engelske Drax bruker trepellets fra USA, alt vesentlig med 4,5 mrd. kroner per år. Til sammen blir dette 6
fra stammevirke, og altså ikke grener og topper. Disse milliarder kroner, samtidig som utslippene faktisk vil
kraftverkene burde vært fyrt med norsk gass, som for øke. I tillegg vil produksjonsanleggene for avansert
biodrivstoff bli subsidiert med milliardbeløp.
5
Europe’s renewable energy directive poised to
Biodrivstoff I transportsektoren – Kartlegging av
harm global forests, Searchinger et al, September 2018, 6
barierer og kostnader, RAMBØLL 2016
Nature communications.
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Jordbruket
Fra KK30 Seksjon 7.3.3
Noen av klimatiltakene som er omtalt i denne rapporten,
kan være i motstrid til de landbrukspolitiske målene. Om
lag 2/3 av jordbruksarealet i Norge brukes til grasproduksjon. Drøvtyggere har en unik evne til å omdanne gras
og beiteressurser til melk og kjøtt. Dette er ressurser som
i liten grad kan benyttes til annen type matproduksjon
ettersom det i mange tilfeller er vanskelig å kunne dyrke
andre vekster på disse arealene. Redusert kjøttproduksjon
som i kostholdstiltaket vil i så måte kunne gå på bekostning av de landbrukspolitiske målene om matsikkerhet,
landbruk i hele landet og de internasjonale målene om å
øke matproduksjonen basert på landets ressurser. Det vil
derfor bli viktig å innrette virkemidler slik at ulike hensyn
balanseres i størst mulig grad.
Det er hovedsakelig metan og dinitrogenoksid (lystgass) som regnes inn i jordbrukssektorenes klimagassregnskap. Særlig metan regnes som en kraftig klimagass. En overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og
fisk har et potensial for redusert utslipp på 2,8 Mtonn
CO2-ekvivalenter (Klimakur 2030 Fig. A 49).
En omlegging av jordbruket for å realisere dette
potensialet har ingen målbar effekt.
Med klimamodellen MAGICC kan vi estimere klimaeffekten av kutt på 2,8 Mtonn CO2 til mindre enn
0,0001 °C redusert temperaturstigning i år 2100. Men
også de fysiske realitetene viser at kutt av metan og
dinitrogenoksid har neglisjerbar effekt.

Ettersom innsparingene i landbruket i stor grad skal
gjøres ved en overgang fra rødt kjøtt, rammes en av
bærebjelkene i norsk landbruk. Dette er meget alvorlig for jordbruket i Norge.
Da er det avgjørende viktig å få fram at den beskjedne
økningen av CO2 siden siste krig ikke er noe problem
for landbruket, tvert imot. Det overordnede perspektivet for landbruket og matforsyningen, er at kombinasjonen mer CO2 og en litt høyere temperatur er meget
gunstig for all matproduksjon. Effekten er markant.
Det er gitt gjennom fotosyntesen. Med mer CO2 i
atmosfæren, øker planteveksten. Mer CO2 innebærer
også at plantene trenger mindre vann, og kan vokse i
et tørrere klima. Det er svært viktig for å kunne møte
klimavariasjoner.
Plantene kan også vokse med mindre lys. Et varmere
klima gir oss den fordelen at vekstsesongen øker, og at
planteproduksjonen blir mindre utsatt for frost i hver
sin ende av vekstsesongen (vår og høst). For landbrukets del er en kamp for å senke CO2-mengden i atmosfæren enkelt og greit kontraproduktivt. For det er
ikke slik stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle
hevder: «Plantene kan drukne i karbondioksid!» Bønner,
kål og korn vil helst ha 1 500 ppm, og gjerne enda mer,
for da trives plantene best.

Det er også ett viktig forhold som nesten aldri trekkes fram: Mer CO2 i atmosfæren gir mer fuktighet i
jordsmonnet. Det er fordi plantene får færre spalteåpninger (stomata), og dermed har et mindre vanntap.
Dette reduserte vanntapet fra planter er antakeligvis
Wijngaarden og Happer7 er begge anerkjente strå- hovedårsaken til at kloden opplever en nedgang i
lingsfysikere som i november 2019 publiserte deler av branner i naturen; både i skog, i krattområder, og
et større arbeid. De skriver at den grunnleggende strå- savanner. Kanadiske forskere har publisert om dette
lingsfysikken ikke støtter forestillingen om at metan de seneste årene. Mer CO2 gir altså et mindre brent
eller dinitrogenoksid bidrar til noen klimakrise, fordi areal. Hvem forteller det?
strålingspådraget fra disse gassene er så lite at det er
irrelevant for klimaet.
Mens dagens konsentrasjon av CO2 er rundt 410 ppm,
er konsentrasjonen av metan 1,8 ppm. Metan øker
med bare 0,007 ppm per år. Det vil ta 270 år før metankonsentrasjonen dobles, om det i det hele tatt skjer.
Dinitrogenoksid har hatt et historisk flatt nivå de siste
1000 år på rundt 0,27 ppm og har økt bare 0,06 ppm
de siste 150 år, økningen er i dag på rundt 0,0006 ppm
per år. Metans andel av drivhuseffekten er bare en
tidel av effekten av CO2 og dinitrogenoksid gir bare et
neglisjerbart bidrag. Begge molekyler er derfor uten
betydning for klimavariasjonene de nærmeste 100 år.
7
W. A. van Wijngaarden and W. Happer, Methane
and Climate, November 2019, http://CO2coalition.org/
wp-content/uploads/2019/11/Methane-and-Climate_Hap
per_vanWijngaarden11–25–19.pdf
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Del 3: Empirisk vitenskap
I Del 3 refererer vi omfattende klimahistorisk forskning
fra 500 000 år tilbake som viser at klimaet tidligere har
variert langt mer enn de variasjonene vi har observert
de siste 150 år. Over den samme tidsperioden finnes
det heller intet konsistent og vedvarende årsaksforhold der CO2 driver temperatur.
Heller ikke i perioden 1895 til 2005 finnes det noen
signifikant sammenheng mellom utslipp av CO2 og
temperatur.
En formidling av klimaempirien, med beskrivelse av
atmosfære, temperatur og CO2 er således helt nødvendig for å forstå utviklingen av jordens klima, for
å kunne gjøre en helhetlig og selvstendig refleksjon
over klimautviklingen, for å kunne forstå bakgrunnen
for aktualiseringsprinsippet, og for å gjøre velbegrunnede valg, eksempelvis i form av klimatiltak.
Aktualiseringsprinsippet er prinsippet om at naturens
gang fortsetter på samme måte gjennom tidene. Fortiden er viktig når vi skal si noe om fremtiden. Prosesser som ble observert i fortiden gjelder både nåtid og
fremtid. Troen på at aktualiseringsprinsippet er riktig
og kan anvendes, er forankret i tallrike observasjoner
og sammenhenger gjennom tidene. Klimaendringer
gjennom årtusener følger aktualiseringsprinsippet og
har derfor vært styrt av naturlig variabilitet. Et viktig
spørsmål vil være om aktualiseringsprinsippet virkelig
gjelder også i dag.
Dagens temperatur og CO2-mengder er blant de
laveste på 600 mill år. Klodens middeltemperatur har
variert mellom ca. 12 og 23 °C de siste 600 millioner
år og er for tiden på 14,5 °C – i nedre kvartil. I perioder
med de høyeste temperaturer var det rikelig planteføde til storvokste dinosaurer, en meget gunstig
periode i klodens historie. CO2-nivået har vært ca. 15
ganger høyere enn i dag og er nå på et lavnivå i geologisk perspektiv. Det er fullstendig fravær av samsvar
mellom CO2 og temperatur siste 450 millioner år. Her
viser vi til Figur 3.1 nedenfor, med en grafisk fremstilling dokumentert i en lang rekke kilder som er angitt
under figuren:

Figur 3.1 Jordas klima de siste 600 millioner år. Legg merke til at
CO2-innholdet i atmosfæren (fiolett kurve) ser ut til å endre seg
uavhengig av temperaturen (blå kurve). Jorda er nå inne i en kald
periode med lite CO2. (http://www.biocab.org/Climate_Geologic_
Timescale.html og med referanser i teksten nedenfor)

Berner, R.A. and Z. Kothavala, 2001. GEOCARB III: A
Revised Model of Atmospheric CO2 over Phanerozoic
Time, American Journal of Science, v.301, pp.182–204,
February 2001.
Pagani, M., J.C. Zachos, K.H. Freeman, B. Tipple, and
S. Bohaty. 2005. Marked Decline in Atmospheric Carbon Dioxide Concentrations During the Paleogene.
Science, Vol. 309, pp. 600–603, 22 July 2005.
Pearson, P. N. and Palmer, M. R.: Atmospheric
carbon dioxide concentrations over the past 60
million years, Nature, 406, 695–699,https://doi.
org/10.1038/35021000, 2000.
Royer, et al., 2001. Paleobotanical Evidence for Near
Present-Day Levels of Atmospheric CO2 During Part
of the Tertiary. Science 22 June 2001: 2310–2313.
DOI:10.112
Royer, D. L., R. A. Berner, I. P. Montanez, N. J. Tabor
and D. J. Beerling. CO2 as a primary driver of Phanerozoic climate. GSA Today, Vol. 14, No. 3. (2004), pp.
4–10
Tripati, A.K., C.D. Roberts, and R.A. Eagle. 2009.
Coupling of CO2 and Ice Sheet Stability Over – Major
Climate Transitions of the Last 20 Million Years. Science, Vol. 326, pp. 1394 1397, 4 December 2009. DOI:
10.1126/science.1178296
Zachos, J. C., Pagani, M., Sloan, L. C., Thomas, E. &
Billups, K. Trends, rhythms, and aberrations in global climate 65 Ma to present. Science 292, 686–-693
(2001).

Selv om IPCC søker å redusere betydningen av de
positive sider ved økningen av CO2 de siste 100 år, viser
all forskning at mer CO2 gir økt plantevekst. Veksten
øker opp til et CO2-innhold i atmosfæren på ca. 0,2 %.
Dagens innhold er ca. 0,04 %. Plantene får mindre
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vannbehov og økt resistens mot saltholdig jordsmonn
og sykdommer. Derfor benyttes opptil 0,12 % CO2 i
drivhus.

Romerske varmeperiodene, da det var langt varmere
enn i dag, og da sivilisasjon, kultur og agrikultur blomstret. Se øvre del av Figur 3.3.

Klodens økning i middeltemperatur de siste 140 år lig- Is smelter og legger på seg igjen. Det har den alltid
ger i området 0,6–1 °C med en middelverdi på 0,8 °C. gjort. I lys av dagens debatt er dette helt nødvendig
Dette er svært lite. I løpet av en typisk April-måned opp- bakgrunnsinformasjon.
leves temperaturvariasjoner på 20 °C mange steder i
Norge. I forhold til det globale temperaturspennet over
året, på rundt 110 °C noen steder, er oppvarmingen på
bare 0,7 %. Nå observeres en endring på rundt 0,5 °C per
100 år etter Den lille istiden. Endringene er ikke unike
hverken i størrelse eller hastighet slik IPCC hevder, men
er forenlig med kjente historiske variasjoner.
På grunn av at det mangler instrumentelle og satellittbaserte temperaturmålinger i hele perioden, unnlater
dagens klimadebatt å diskutere temperaturdata fra
de siste 450 000 år. På grunnlag av paleo-geologiske,
paleo-klimatologiske og paleo-biologiske, samt arkeologiske og historiske observasjoner og analyser kan
vi, imidlertid, med høy grad av sikkerhet si at det har
forekommet fire lange og dype istider, da det var langt
kaldere enn i dag, og fem mellomistider da det var var- Figur 3.3. Rekonstruert lufttemperatur på toppen av Grønlandsimere enn i dag. Vi er nå inne i den femte mellomistiden, sen øverst (Alley, 2000), og rekonstruerte CO2-konsentrasjon fra
EPICA Dome C Ice Core i Antarktis (Monnin et al 2004)
Holocen. Se Figur 3.2.
I den optimale klimaperioden (HCO) varte fra 9000–
5000 år før nåtid. Da var isbreene i Norge inklusive
Svalbard og Island samt Alpene smeltet ned. Men allerede like etter istidens slutt, 11 400 år f.n. var det 6 °C
høyere temperatur på Svalbard (Se forskning.no ved
Jan Mangerud, Bjerknessenteret).
De siste 4 000 år har temperaturutviklingen vist en
nedadgående trend, noe som kan tyde på at vi er på
vei inn i en ny istid. Se øvre del av Figur 3.3. Vår varFigur 3.2. Rekonstruerte globale temperaturer over de siste 420 000 meperiode har bare vart i underkant av 100 år, mens
de tidligere varmeperiodene varte i 2–400 år, så det er
år basert på iskjerner fra Vostok i Antarktis. (Petit et al 2001)
håp om at vår varmeperiode vil fortsette. Men i tillegg
Alle tidligere mellomistider var 1–3 °C varmere enn den til denne trenden, ser vi flere perioder med markerte
nåværende mellomistiden. Basert på analyser av utbo- temperaturtopper. Det er derfor mye som tyder på at
rede iskjerner på Grønland og i Antarktis kan vi fastslå at vår nåværende varmeperiode passer inn i dette mønatmosfæreinnholdet av CO2 aldri oversteg ca. 290 ppm steret med naturlige klimavariasjoner uten påvirkning
(0,029 %) i de tidligere mellomistidene, mens innholdet av CO2.
av CO2 i dag er ca. 415 ppm (0,04 %).
Nedre del av Figur 3.3 viser CO2-innholdet i atmosfæDen til nå siste istiden tok slutt for ca. 11 500 år siden, ren over samme tidsrom, de siste 11 000 år. I den første
og i geologisk forstand lever vi i en mellomistid kalt perioden, fram til om lag 7 000 år siden, sank CO2-innHolocen. Vår mellomistid er omtrent 2 °C kaldere enn holdet mens temperaturen steg. De siste 7 000 årene
den forrige (Eem), selv om CO2-innholdet i dag er ca. steg CO2-innholdet mens temperaturen sank. De
100 ppm høyere enn forrige mellomistid. Dette tyder markerte varmetoppene er heller ikke forbundet med
ikke på at CO2 spiller en avgjørende rolle.
noen stigning i CO2.
I den nåværende mellomistiden Holocen (fra 11 500
år før nåtid, til i dag) har temperaturen variert svært
mye, og i middel har den vært høyere enn i dag. Godt
kjent er 1000-årsvariasjonene med de Minoiske og de

Det er således ikke mulig å spore noen samvariasjon av
CO2 og temperatur og det kan fastslås at CO2 i denne
perioden ikke er noen temperaturdriver.
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Det er helt åpenbart at andre faktorer enn CO2 må ha
styrt klima og temperaturutvikling i denne lange perioden. Observasjonene utelukker en kausal forbindelse
mellom temperatur og CO2 slik at CO2 driver temperatur. Klima og temperatur endrer seg, uten menneskelig
påvirkning, altså som følge av naturlig intern variasjon,
på lang og kort sikt.
Klimapanelet hevder at klimaet og atmosfæretemperaturen endrer seg fordi en økning av CO2 i atmosfæren
gir et økt eksternt strålingspådrag. Men det er svært
viktig å være klar over at atmosfæretemperaturen som
vi har sett ovenfor, alltid vil endre seg også uten noe
eksternt pådrag. Et eksempel er havstrømmen El Niño,
som også øker atmosfæretemperaturen i en kort periode. Temperaturen vil aldri være konstant.

året) som var 0,4 °C høyere enn temperaturen to år
senere og en ny temperaturtopp i februar 2016 (det til
da varmeste året) som var 0,5 °C høyere enn temperaturen to år senere, i februar 2018. I samme periode
økte innholdet av CO2 jevnt og trutt. Dette viser at
temperaturvariasjonene ikke styres av CO2 og at det er
stor naturlig variabilitet.

Den moderne varmeperioden – fra
ca 1850 til i dag

Når man i media og blant politikere diskuterer klimaendringer og global oppvarming, er det den moderne
varmeperioden som er i fokus. Det er en grov utelatelse å ikke sammenligne observasjoner fra denne
med tilsvarende historiske perioder langt bakover i tid.
Først da vil en kunne si noe om hvorvidt vår varmeperiode skiller seg på noen måte fra andre, naturlig skapte
Vi har også kunnskaper om hvordan samvariasjonen varmeperioder. IPCCs måte å tilnærme seg dette på,
mellom temperatur og CO2 har vært de siste 500 000 var en total omskriving av klimaet under middelaldeår, igjen basert på iskjerneprøver fra Vostok. Figur 3.4 rens varmeperiode. Dette skjedde gjennom at Hubert
viser et utsnitt som dekker et tidsintervall på 50 000 år Lamb`s temperatur rekonstruksjon fra IPCCs rapport i
som startet for 150 000 år siden. Her ser vi at tempe- 1990 (se Figur 3.5), ble erstattet med Michael Mann`s
raturen stiger først, og så følger CO2-konsentrasjonen Hockeykølle-graf i 2001. Sistnevnte er senere avslørt
etter. Og når temperaturen deretter synker, så følger som et falsum, noe som er forbigått i all stillhet, ved at
CO2-konsentrasjonen etter. Dette viser tydelig at CO2 det er produsert en rekke liknende grafer – som også
nivået stiger og faller flere hundre år etter endringene beviselig har samme feil som den opprinnelige grafen.
i temperatur. Det spekuleres om hvorvidt CO2 kan ha Også det, forbigått i stillhet av både IPCC, CICERO,
spilt en rolle når temperaturstigningen først har star- Bjerknessenteret og andre autoritative nasjonale og
tet, men det er utelukket at en økning i CO2 kan ha internasjonale (offentlige) klimasentre.
startet en økning av temperatur.
Den moderne varmeperioden regnes vanligvis fra
rundt 1850 og fram til i dag. Observasjoner tyder imidlertid på at oppvarmingen startet etter år 1700, og at
den moderne varmeperioden er del av en oppvarming
etter Den lille istiden.

Figur 3.4. Iskjerneprøver fra Vostok viser at CO2-nivåene stiger og
faller flere hundre år etter temperaturendringene (http://cdiac.ornl.
gov, Et komplett sett av grafer kan finnes på http://joannenova.
com.au/wp/global-warming/ice-core-graph).

Vi har ingen god grunn til å anta at klimasystemet noen
gang vil være i full balanse, selv om systemet til enhver
tid vil tilstrebe balanse. Klimaempirien viser pendlingen mot en balanse både gjennom de siste 500 000
år, og i Holocen. Varme blir kontinuerlig absorbert og
redistribuert av havene på tidsskalaer som strekker
seg fra år til millennia. Dette gir overflatetemperaturer som i perioder vil måtte være ute av fase med de
eksterne pådragene.

En økning av CO2-innholdet i atmosfæren øker drivhuseffekten som igjen øker atmosfæretemperaturen.
IPCC legger til grunn at en dobling av CO2-innholdet
medfører en økning av atmosfæretemperaturen på
ca 1 °C. Klimamodellene inkluderer imidlertid en forsterkningseffekt som vil gi ca. 3 °C ekstra for hver grad
CO2 bidrar med, og som skyldes økt konsentrasjon av
vanndamp, som er en langt kraftigere klimagass enn
CO2. Denne effekten er ikke observert i naturen. Dette
kommer vi tilbake til i Del 4.

Temperaturvariasjoner er ikke noe nytt fenomen. Figur
3.5 er hentet fra Klimapanelets første rapport i 1990, og
viser global temperatur de siste 1000 år. Vi ser middelalderens varmeperiode, da vikingene slo seg ned på
Grønland. og hvor de holdt husdyr som kyr, sauer, geiter,
hester, griser og hunder. Inne i fjordarmene var det kontinentalt klima, med solrike somre som tillot dyrking av
Velkjente eksempler på betydelig naturlig intern kli- gress, urter og buskvekster. Vikingenes liv på Grønland
mavariasjon er El Niño, «Pacific Decadal Oscillation» og er godt beskrevet i en avhandling på 200 sider, «Gården
«Atlantic Multi-decadal Oscillation». El Niño forårsaket
en temperaturtopp i juni 1998 (det til da varmeste
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Under Sandet – GUS»8. Danske forskere har senere fun- så tidlig tyder på at naturlig variasjon har en dominenet ut at det i perioder også ble dyrket korn og brygget rende betydning. Menneskelig industriell aktivitet kan
øl.
neppe ha hatt klimamessige konsekvenser i Den lille
istiden. Klimapanelet regner forøvrig 1951 som året da
Figur 3.6 viser en mer gjennomarbeidet og detaljert den menneskelige aktiviteten tok til å påvirke klimaet
rekonstruksjon av temperaturene på den nordlige for alvor, med stadig økende CO2-utslipp i forbindelse
halvkule, også her ser vi middelalderens varmeperi- med gjenreisningen etter siste verdenskrig. Men
ode og Den lille istiden som fulgte etter denne.
samtidig gikk kloden inn i en kaldere periode fram til
1975, da WMO (World Meteorological Organization),
sentrale forskere og andre fryktet vi var på vei inn i en
ny istid. Dette viser både naturlig klimavariasjon med
repeterende sykler og at en voksende CO2-konsentrasjon må ha minimal betydning for temperaturutviklingen.

1895–2005: Ingen signifikant sammenheng mellom CO2-utslipp og
temperatur
Figur 3.5. Temperaturen de siste 1000 år. En rød pil markerer en
stigende trend som startet rundt 1650 og som har fortsatt fram til
i dag. (IPCC 1990).

Nedenfor vises et nærmere studium av perioden fra
1895 til 2005. I denne perioden ser vi nærmere på to
like lange perioder, fra 1895 til 1943 og fra 1957 til
2005. Figur 3.7 har to grafer som viser temperaturutviklingen over disse to like lange periodene (HadCRUT/R. Lindzen).

Figur 3.6. Temperaturen de siste 2000 år. Dette er et gjennomsnitt
av 18 forskjellige datasett fra 12 lokasjoner på den Nordlige halvkule, og vi ser tydelig den middelalderske varmeperioden og den
lille istiden. (Lohle 2007).

Den lille istiden

I Den lille istiden var det hungersnød i Europa og det
var isfestivaler på den frosne Themsen og enkelte ganger is på lagunen i Venezia. Vi ser at det var et temperaturminimum omkring 1500–1700, og at temperaturen
deretter begynte å stige. I den kalde perioden vandret
ulv fra Norge til Danmark på isen og den svenske
hæren gikk på isen over både Lillebælt og Storebælt
mot Danmark. Deretter fulgte freden i Roskilde, som
ble kostbar for Norge.
Den temperaturøkning vi har hatt fram til i dag kalles
ofte den moderne varmeperioden, og den startet som
en naturlig oppvarming etter minimumstemperaturen i Den lille istiden. At temperaturøkningen starter
8
Julie Megan Ross, 1997, GUS, Gården Under San
det, University of Alberta, Department of Anthropology.

Figur 3.7. Vi ser her temperaturutviklingen i to like lange tidsperioder, den ene perioden uten vesentlige utslipp og den andre perioden med store og stigende utslipp, totalt 700 % høyere enn i den
første perioden. Utslipp og mengde CO2 har ingen innvirkning på
temperatur-utviklingen. (R. Lindzen, foredrag i Oslo 2015)

Temperaturstigningen i den første delen av perioden
fra 1895 til 1943 har nøyaktig samme variasjonsbredde
og statistiske karakteristika som den andre perioden
fra 1957 til 2005. Mye tyder derfor på at samme årsaksforhold ligger til grunn, og det er umulig for legfolk å
peke på hvilken graf som svarer til hvilken tidsperiode.
Grafene viser kort og godt at oppvarmingseffekten
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av CO2-utslipp til atmosfæren er meget tvilsom. Perioden fra 1895 til 1943 kan med god grunn antas å være
styrt av naturlig variasjon fordi utslippene var svært
lave i perioden. Men hva med perioden fra 1957 til
2005? Kan temperaturendringene der antas å være
menneskeskapte? Utslippene var i siste periode 700 %
høyere enn i første periode.
Dersom CO2 er en betydelig temperaturdriver må
nødvendigvis siste periode ha en markant høyere
temperaturtrend enn første periode, noe som ikke
er tilfelle. Når temperaturøkningen på tross av stor
forskjell i CO2–utslipp er den samme, gir dette sterk
støtte til aktualiseringsprinsippet. Dvs. at naturlig
variasjon fortsatt er den dominerende årsaken til klimaendringene, og at CO2 spiller en underordnet rolle.

«Atlantic Multi-decadal Oscillation». Legg merke til at
El Niño er et værfenomen som opptrer hvert 2. til 7. år
og ikke et klimafenomen. El Niño forårsaket eksempelvis en temperaturtopp i juni 1998 (det til da varmeste
året) som var 0,4 °C høyere enn temperaturen to år
senere og en temperaturtopp i februar 2016 (det til da
varmeste året) som var 0,5 °C høyere enn temperaturen to år senere. En temperaturreduksjon på 0,5 °C på
to år er mye, når man tar i betraktning at temperaturen
har steget med ca. 1 °C i løpet av hundre år.
At naturlig variasjon spiller en betydelig rolle har også
innen IPCC vært kjent lenge. I rapporten fra IPCC 1990
WG1: Scientific Assessment of Climate Change side 203
står det:

«Så det er viktig å iaktta at de naturlige klimavariHvis en beregner krysskorrelasjonen mellom tempera- asjonene er betydelige og vil modulere alle fremturutviklingen og utviklingen av CO2 i atmosfæren, i tidige endringer forårsaket av menneskene.»
perioden fra 1957 til 2005, vil en finne at korrelasjonen
først er negativ, deretter positiv og til slutt nær null. Dette står i sterk kontrast til det som formidles til
Dette viser to viktige forhold:
daglig, der naturlig variasjon aldri nevnes og hvor all
klimaendring er knyttet til utslipp av CO2.
• I henhold til Kausalitetsprinsippet må CO2 være
konsekvent temperaturdrivende over tempera- Den eneste sikre konklusjon som kan trekkes, er at
turintervallet dersom kausalitet skal være mulig, klima- og temperaturendring er normalt, at CO2 har en
altså dersom CO2 skal være en dominerende viss oppvarmingseffekt, men at endring for det meste
temperaturdriver. Det er ikke tilfelle her.
skjer uten menneskelig påvirkning,
• Samtidig er det slik at korrelasjon ikke medfører
kausalitet. Det betyr at selv om det hadde vært
høy korrelasjon over hele intervallet beviser
dette ikke at CO2 er en dominerende temperaturdriver. Det er bare en indikasjon på at årsaksforholdet må utredes nøyere.

Klimapanelet fremhever at klimaet og atmosfæretemperaturen endrer seg fordi en økning av CO2 i atmosfæren gir et økt eksternt strålingspådrag. Men det
er svært viktig å være klar over, som klimahistorikken
viser, at atmosfæretemperaturen alltid vil endre seg,
også uten noe eksternt pådrag. Temperaturen vil aldri
være konstant på grunn av det kompliserte samspillet
mellom hav, havstrømmer, skydannelse og hvor på
kloden endringer i disse skjer.
Vi har ingen grunn til å anta at klimasystemet noen
gang vil være stabilt i balanse, selv om systemet til
enhver tid vil tilstrebe balanse. Klimaempirien viser
pendlingen mot en balanse både gjennom de siste
500 000 år og i Holocen. Varme blir kontinuerlig redistribuert av havene på tidsskalaer som strekker seg fra
år til millennier, og det gir overflatetemperaturer som
i perioder nødvendigvis vil måtte være ute av likevekt
med de eksterne pådrag.

Figur 3.8 viser alle mulige 30-årstrender for månedsmiddel-verdiene fra HadCRUT4. Det finnes ingen lineær sammenheng mellom
verken utslipp eller konsentrasjon av CO2 og temperatur. Spesielt
legger vi merke til at trenden har avtatt noe etter 1990, til tross for
enorm utslippsvekst. (Lars Kamél 2019)

Det finnes ikke empirisk grunnlag for å hevde at økningen i CO2 alene er tilstrekkelig til å forklare oppvarmingen siden 1850. Figur 3.8 viser dette med all ønskelig
tydelighet. Figur 3.8 viser alle mulige 30-årstrender i
temperaturutviklingen mellom 1860 og 2018. Klimaforskerne regner vanligvis med at perioder på minst
30 år må betraktes for å kunne si noe sikkert om
endringer i klimasystemet.

Velkjente eksempler på betydelig naturlig intern kli- I analysen bak figuren har man (Dr. Lars Kamél 2019)
mavariasjon er El Niño, «Pacific Decadal Oscillation» og studert alle mulige 30-årsperioder mellom 1860 og
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2018, og beregnet den gjennomsnittlige temperaturendringen over perioden, vist på figuren i grader per
ti-år. Fire eksempler: I perioden fra 1880 til 1900 sank
temperaturen med 0,05 °C per ti-år. I perioden 1920 til
1930 steg temperaturen med 0,13 °C per ti-år. I oerioden 1930 til1950 var temperaturen synkende. Mellom
1960 og 1990 hadde vi en 30-årsperiode med økende
temperatur, men etter 1990 stoppet økningen, temperaturtrenden ble svakt synkende.
En forskergruppe med John Dagsvik 9 fra SSB i spissen
har nylig publisert en omfattende statistisk studie
bygget på et utvalg av temperaturserier fra 96 steder
fordelt over store deler av jordkloden, samt en rekonstruert temperaturserie over de siste 2000 år. Selv om
det er betydelig variasjon i temperaturene over tid, ser
det ikke ut til å være grunnlag for å hevde at det har
vært en systematisk endring i temperaturenes typiske
variasjonsmønster over tid. Denne statistiske analysen impliserer blant annet at det ikke ser ut til å være
grunnlag for å hevde at det har skjedd en systematisk
endring i temperaturnivået i løpet av de siste 70 årene,
når kun data for luft temperaturer benyttes.

Figur 3.9. CO2- konsentrasjon (rødt) og CO2 utslipp (sort). Vi ser
at utslippene har varierende trend, mens konsentrasjonen har en
jevn økning. Dersom atmosfæren samler opp all CO2 som blir sluppet ut, slik at CO2-konsentrasjonen et integral av utslippene, skulle
trendendringene i utslippene komme til syne i konsentrasjonskurven. Dette ser vi ikke. Merk at utslippene har begynt å stige igjen, i
2018. (S. Bergsmark)

Vi kan også tilbakevise en påstand fra de klimaforskere som hevder at det foreligger en sterk, konsistent,
nesten lineær sammenheng mellom endringen i CO2
og endringen i temperatur. Om det hadde vært en slik
lineær sammenheng, ville dette ha kommet til syne
eksempelvis som en bane innenfor det grå feltet på
Figur 3.8. En slik sammenheng eksisterer ikke.
Det er også god grunn til å stille spørsmål ved hvor
mye våre utslipp av CO2 bidrar til økningen av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. På Figur 3.9 nedenfor viser
den røde kurven den akkumulerte mengden av CO2 i
atmosfæren, og veksttakten er grovt sett lineær over
den angitte tidsperioden. Den sorte kurven viser
utslippene av CO2, som har en sterkt varierende veksttakt. Dersom utslippene er den dominerende årsaken
til veksten i CO2, må nødvendigvis en endring i emisjonstrenden være synlig i den akkumulerte trenden.
(CO2-kurven må være proporsjonal med integralet av
utslippskurven.) Dette er ikke tilfelle. Utslippene av CO2
økte igjen i 2018, uten at dette har hatt synlig påvirkning på veksttakten for atmosfærens CO2. Utslippene
kan umulig være bestemmende for CO2-konsentrasjonen.

9
J. K. Dagsvik et al, How does temperature vary
over time? Evidence on the stationary and fractal nature
of temperature fluctuations, Journal of the Royal Statistical
Society, Series A, January 2020.
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Del 4: Klimamodellering
Del 4 framlegger bevis for at klimamodellene som lig- System Science Center» ved University of Alabama.
ger til grunn for KK30, feiler alvorlig.
Han presenterte arbeidet «Climate Science Assumptions,
policy, implications, and the scientific method. Testimony»
Legfolk antar ofte at klimamodellene produserer på en Senatshøring i Representantenes hus 29. Mars
prognoser for fremtidig klima, men det er ikke tilfel- 2017. ISBN 978–0–9931189–5–1, GWPF REPORT 24.
let. En prognose er en forutsigelse som bygger på en
lang rekke standardiserte forutsetninger og som gir
kvalitetssikrede- og relativt robuste svar, med gitte
sannsynligheter for oppfyllelse. Klimamodellene gir
datamaskinbaserte scenarier basert på både kjent
fysikk og en lang rekke parametere med svært usikre
tallverdier. For eksempel; utstrekning for visse fenomener, høyde for visse fenomener, refleksjonsevne av
jordens skydekke, mengden av ulike typer skyer osv.
Skydekket er kanskje den største usikkerheten, og det
umulig både å måle og å beregne noenlunde presist
effekten av jordas skydekke gjennom et år. Dagens
klimamodeller klarer ikke å kombinere prosesser som
skjer på millimeterskala, for eksempel fordamping og
kondensasjon med store prosesser som havstrømFigur 4.1. Sammenlikning av modellscenarier og faktisk målte
mer. Det finnes heller ikke pålitelige målinger av alle temperaturavvik fra «normaltemperatur» i perioden 1979–2016.
startverdier som må legges inn i modellene om de skal Den øvre røde kurven representerer et gjennomsnitt av 102 ulike
klimamodeller. De nedre tre kurvene markert med sirkler, firkanter
regne rett i forhold til framtidig utvikling.
og ruter, representerer avvik basert på faktiske observasjoner. Vi
ser et klart skille i stigningstakten, modellscenariene har en stigningstakt som er langt høyere enn takten for de faktiske observasjonene. (John Christy)

En rekke fremtredende klimaforskere har således
bevist at klimamodellene i dag ikke har prediktiv kraft.
De resultater en legger fram er i stor grad et resultat
av justeringer inn mot kjente og målte verdier, noe Figuren har 102 stiplete linjer som hver representerer
som går på bekostning av å opprettholde korrekte en kjøring av en av IPCCs klimamodeller. Modellfysiske relasjoner i modellene. Dette er også meget kjøringene simulerer temperaturen i den midlere
godt kjent av forskerne tilknyttet Klimapanelet, som troposfæren. Dette er interessant fordi den midlere
allerede i 2001 fastslo at deres forskning og klimamo- troposfæren overlapper med den delen av den trodellering ikke kan brukes til langtids spådommer om piske atmosfæren der oppvarmingen fra CO2 antas å
det fremtidige klima. I rapporten AR3 heter det:
være sterkest.
«I forskning på og modellering av klimaet, bør vi
være oppmerksom på at vi har å gjøre med et kaotisk, ikke-lineært koblet system, og at langtids forutsigelser av fremtidige klimatilstander ikke er mulig».

En slik modellkjøring gir ikke en temperaturprognose, men innebærer et eksperiment utført med en
matematisk klimamodell. Ved å gjennomføre mange
slike eksperimenter håper forskerne å kunne finne et
samlet scenario for den fremtidige temperatur-utvikDette lite kjente og overraskende faktum alene dis- lingen. Figuren viser at resultatene avviker sterkt fra
kvalifiserer store deler av Klimapanelets arbeid som fasiten, de virkelige temperaturene, målt i etterkant av
grunnlag for praktisk klimapolitikk. For den som for- prognosene.
dyper seg i de vitenskapelige delene av IPCCs rapporter, vil en finne slike problemstillinger identifisert og Den øvre røde kurven viser gjennomsnittsverdien for
diskutert, men slike forhold tas aldri med i det som alle enkeltkjøringene (midlet over 5 år) for perioden
politikere og media (kanskje) leser; Sammendraget for 1979 til 2016 slik de fremkommer i modellscenarier fra
utarbeidelse av klimapolitikk.
102 IPCC CIMP klimamodeller. Kurven er representativ
for temperaturutviklingen slik IPCC beregnet at den
Figur 4.1 sammenligner observert temperaturutvik- skulle bli.
ling ved reanalyser, ballong- og satellittmålinger med
prognoser basert på simuleringer med 102 ulike kli- Den øvre røde kurven må sammenliknes med de fakmamodeller. Dr. John R. Christy er «Distinguished Pro- tisk målte temperaturer samme perioden. Vi ser blå,
fessor of Atmospheric Science» og direktør for «Earth grønne og fiolette markører som representerer grafer
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for målte temperaturer fra værballonger, satellittmålinger og såkalte reanalyser.
Konklusjonen er klar. Modellscenariene viser en
beregnet temperaturstigning som er langt høyere
enn de temperaturer observert i etterkant, dvs. at
de beregnede prognosene har feilet ganske spektakulært. Konklusjon: Modellene til IPCC feiler gang
på gang, noe som blir forbigått systematisk, i all
stillhet.
Enkelte har kritisert måten Christy har fremstilt grafene på, med å forskyve modelltemperaturene oppover, å håndplukke startåret til 1979, og å la alle grafene
starte fra ett punkt. Christy svarer at året 1979 var året
da satellittmålingene starter, og at ingen av innvendingene påvirker trenden i kurvesettene. Forskjellen i
trenden mellom simulering og observasjon er fortsatt
250 prosent.
Forøvrig er det slik: Modellene simulerer ikke korrekt
verken avkjølingen fra 1880 til 1910, den betydelige
oppvarmingen fra 1910 til 1945, avkjølingen fra 1945
til 1975 eller utflatingen etter 1998. Og fra 1910 til
1945 så steg temperaturen hele tre ganger raskere enn
modellsimuleringene. Dette viser at klimamodellene
ikke kan simulere temperaturutviklingen over lengre
tidsrom, men at modellene kan avstemmes til å reprodusere temperaturutviklingen over kortere tidsrom.
Til slutt en meget interessant observasjon. I Klima
panelets rapport SR1.5 hevdes det at all oppvarming
etter 1850 skyldes menneskeskapt klimapåvirkning.
Men simuleringene viser jo at de menneskeskapte
pådrag i henhold til IPCC først begynte å gjøre seg
gjeldende rundt 1950, ifølge rapporten AR5. Dette
betyr at AR5 på dette området falsifiserer Klima
panelets egen SR1.5!
Vi vil også vise til en artikkel av McKitrick og Christy10
som viser at selve «fingeravtrykket til den globale
oppvarmingen», et varmt område i atmosfæren over
ekvator, ikke finnes. Dette ble rapportert til IPCC forut
for utgivelse av rapporten i 2013 og etter mye påtrykk
gikk de med på å legge inn beviset for at klimamodellene feiler – i vedleggene til rapporten – som ytterst
få leser.

10
McKitrick, Ross R and John Christy (2018) A
Test of the Tropical 200-300mb Warming Rate
in Climate Models. Earch and Space Science doi:
10.1029/2018EA000401. Data/code archive here.
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Vedlegg B:
Klimarealistenes Vitenskapelige Råd
En arbeidsgruppe med seks fagpersoner fra Klima
realistenes Vitenskapelige Råd har gjennomgått
rapporten Klimakur 2030 og leverer et høringssvar
i fire deler. Arbeidsgruppen har støttet seg på vårt
vitenskapelige råd i dette høringsnotatet, som således
er grundig kvalitetssikret av uavhengige eksperter, så
godt det lar seg gjøre.
Klimarealistene har etablert sitt Vitenskapelige Råd
(KVR) med 23 medlemmer pr. april 2020. Dette er dels

Dr. philos. Martin T. Hovland

Martin Hovland (1945) har hovedfag i meteorologi,
Univ. i Bergen, 1969, doktorgrad fra Univ. i Tromsø,
1992 (marin geologi, geofysikk og biologi). Han har
arbeidet som lærer Norge og Zambia (1969–1976)
og for Statoil ASA fra 1976–2012 som senior ingeniør,
marin geolog og forsker. Han har vært gjesteforeleser
ved Univ. i Tromsø og Professor II ved Senter for Geobiologi, Univ. i Bergen. Fellow Geological Society, London og ekspertkommentator for IPCC AR4 (2007), AR5
(2013) og AR6 (2020). Han har publisert fire fagbøker
og rundt 150 vitenskapelige artikler.

gjort for å bli en tyngre aktør i klimadebatten med rådgivende virksomhet, og dels for å gjøre det lettere for
flere akademikere å stå frem som støttespillere for den
moderne klimavitenskapelige hovedretning vi representerer. Rådets leder er M
 artin Hovland, nestleder er
Elen Roaldset. Rådet har den størrelse man til enhver
tid finner formålstjenlig, og vil derfor bli utvidet senere
for å få med flest mulig av de mange fagområdene
som er sentrale innen klimavitenskapen.

Cand. real. Stein Bergsmark

Stein Bergsmark (1945) ble Cand. real. i fysikk med
kybernetikk hovedfag ved UiO i 1976. Erfaring omfatter Mycron med 7 års datamaskinutvikling, 13 år ved
ABB Corporate Research som seniorforsker og prosjektleder med digital signalbehandling og metoder
for talekoding, modellering og simulering av digitale
transmisjonssystemer, koding for satellittkommunikasjon, spredt spektrum kommunikasjonssystemer og
utvikling av digitale kontrollsystemer i 6 ulike land. 6
år i Ericsson som utviklingsleder for maskinvare i GSMsystemet, samt FoU-koordinator for Ericssons utvikling av mobilt internett. Fra 2003 tilknyttet HiA/UiA,
Professor emeritus Gunnar Abrahamsen
som leder for studieprogram i IKT, senere også leder
Gunnar Abrahamsen (1938), uteksaminert forstkandi- for studieprogram i fornybar energi. Foretatt omfatdat 1964 ved Norges Landbrukshøgskole (NLH) som tende metastudie om klimavitenskap- og politikk,
nå heter Norges miljø- og biovitenskapelige universi- med påfølgende omfattende foredragsvirksomhet.
tet. Han arbeidet som forskningsassistent, forsker og
forskningssjef ved Norsk institutt for skogforskning Professor Ole Henrik Ellestad
1964–86. Han ble Dr. Agric i 1973 på arbeider om jordas Ole Henrik Ellestad (1943) tok hovedfag ved UiO i 1970
biologi og professor i jordfag ved NLH i 1986. Fra 1973 i fysikalsk kjemi (infrarød og Raman spektroskopi av
arbeidet han i hovedsak med virkningene av sur ned- molekyler). Han var forskningsleder for petrokjemi og
bør på skog og ble sterkt kritisert for sitt synspunkt, at raffinering i Statoil fra 1981. Tidligere professor II ved
observerte skogskader i all hovedsak skyldtes naturlige UiO innen petrokjemi og katalyse, fra 1986 forskningsfaktorer. Skogskader kunne bare forklares av luftforu- direktør SINTEF (tidligere SI) og leder for divisjon for
rensninger i områder med store utslipp av svoveldi- industriell kjemi, fra 1996 leder for Norsk regnesentral
oksid og med høye konsentrasjoner av ozon. Han og og fra 2001 områdedirektør for vitenskap og teknologi
hans kolleger hevdet også at avsetningene av plante- ved universiteter og høyskoler i Forskningsrådet. 2012–
tilgjengelig nitrogen ville føre til økt vekst i de nordiske 15 leder i Klimarealistene. Hans fagområde omfatter
skogene. Sent på 90-tallet ble det alminnelig akseptert fysikalsk kjemi, overflate/katalyse og prosesskjemi,
at skogskaden stort sett skyldtes naturlige faktorer, og en rekke målemetoder herunder infrarød stråling og
at skogens tilvekst økte over store områder.
molekyler (inkl. tre lengre utenlandsopphold). Han har
55 vitenskapelige fagfellevurderte publikasjoner og
har vært medlem og leder av en rekke nasjonale og
internasjonale FoU-relaterte styrer, komiteer og utvalg.
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Professor Rögnvaldur Hannesson

Rögnvaldur Hannesson (1943) har Doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Lunds Universitet, Sverige. Han flyttet til Norge i 1975 og var professor i fiskeriøkonomi
ved Norges Handelshøyskole 1983–2003. Hannesson
har publisert bortimot hundre artikler i vitenskapelige
tidsskrifter, hovedsakelig om fiskeri- og ressursøkonomi. Han har skrevet seks bøker om fiskeri- og petroleumsøkonomi samt mineralressursforvaltning. De to
siste er «Ecofundamentalism» og «Debt, Democracy
and the Welfare State.»

Professor Jens Morten Hansen

Jens Morten Hansen (1947) er PhD i stratigrafi og regional geologi fra Københavns Universitet med job som
geolog på Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), sekretariatschef, statsgeolog og vicedirektør ved GEUS, direktør for de danske forskningsråd
og Forskningsstyrelsen. Siden 2006 statsgeolog ved
GEUS. Jens Morten Hansen har publiceret en række
afhandlinger om stratigrafi, havniveauforandringer
og videnskabsteori. Fra 2001 har Jens Morten Hansen
været adjungeret professor i naturfilosofi og undervist
samtlige geologistuderende ved København Universitet i videnskabshistorie og -etik. Jens Morten Hansen
har været bestyrelsesformand for Dansk Geologisk
Forening, Dansk Polarcenter og Nordisk Forskningspolitisk Råd.

Bjørn Geirr Harsson

nal lunar secular acceleration, that fits very well with a
modified theory of gravity with a massive graviton, has
also been identified. This new theory can explain the
acceleration of the universe without the strange so-called dark energy. He has been project leader, lecturer,
librarian and responsible for the collection of old instruments at the Astronomical Observatory in Uppsala.

Professor Ole Humlum

Ole Humlum (1949) har Ph.D fra Københavns Universitet i 1980. Han var vitenskapelig leder av Arktisk
Station, Grønland, 1983–86 og lektor i Arktisk Geomorfologi ved Københavns Universitet 1986–99. Professor
i Fysisk Geografi ved UNIS, Svalbard, 1999–2003 og
professor i Fysisk Geografi ved Oslo Universitet siden
2003. Gjesteforsker ved University of St. Andrews,
Skottland, 1997–98 og 2007–08, samt ved Faroese
Natural Museum, Tórshavn, Færøyene, 1998. Primære
forskningsinteresser er landformutvikling som funksjon av klima; rekonstruksjon av tidligere klima gjennom geologiske studier; naturlige klimavariasjoner,
samt human historie sett i klimahistorisk perspektiv. CV er her: CV_OleHumlum. Medlem av GWPF Academic Advisory Council. Han administrerer en uhyre
informativ nettside climate4you.com med klimainformasjon

Dr. Ing. Hans Konrad Johnsen

Hans Konrad Johnsen (1950) ble sivilingeniør i Petroleumsteknologi ved NTH i 1977, og tok sin doktorgrad
på måling av flerfasestrømning der og ved University
of Texas i 1982. Yrkeserfaringen inkluderer adm. dir. og
styreleder for Petreco AS til 1992, samt sektorleder for
SAGT, senter for anvendt gassteknologi, Statoil, Kårstø,
til 1995 og sekretær for Teknologistyret i Statoil til
1997. Han var leder for VISTA (11 år til 2008), Statoils
grunnforskningsprogram i samarbeid med Vitenskapakademiet i Oslo, samt leder for «Nye ideer» i Statoils
forskningsprogram for radikal innovasjon. Deretter
var han Forskningssjef i Det norske oljeselskap ASA til
2015.

Bjørn Geirr Harsson (1940) er Cand.real i geofysikk
fra Universitetet i Oslo 1968. Ansatt i geodesiavd. i
Kartverket 1968–2005. Ridder av første klasse i St.
Olavs Orden fra 2005. Han har arbeidet med triangulering, nivellement, vannstand, tyngdemåling,
GPS, koordinatsystemer, samt i FNs Havrettskonvensjon. Han har hatt ansvaret for arbeider av nasjonal
betydning bl.a nymålingen av Norges grunnlinje for
fastlandet og Jan Mayen og deltok i forhandlingene
om midtlinjen i Barentshavet. Han har i tillegg til en
rekke fagartikler nasjonalt og internasjonalt, utarbeidet den nasjonale Verneplan for kart og oppmåling.
Sammen med Roald Aanrud har han skrevet Med Professor Claes Johnson
kart skal landet bygges. Oppmåling og kartlegging av Claes Johnson (1943) ble sivilingeniør ved Chalmers
Norge 1773–2016.
Tekniske Universitet i 1969 og tok sin Ph. D. der i
anvendt matematikk i 1973. Deretter fulgte underPh.D. Göran Henriksson
visning ved Chicago Universitetet 1974–76, et gjesGöran Henriksson (1943) received his Ph.D. in Astro- teprofessorat ved Michigan Universitetet 1983–84.
nomy at Uppsala University in 1983. His thesis «A study Claes Johnson var professor i anvendt matematikk
of the peculiar Cepheid HR7308» was based on obser- ved Chalmers 1981–2007 og ved «Kungliga Tekniska
vations from Sweden, Norway, France, ESO in Chile and Högskolan» fra 2007. Han har forsket på partielle diffethe IUE space telescope. A program for period analysis, rensialligninger i mekanikk og fysikk, beregningsmedeveloped for his thesis, has been used to analyze solar todikk og elementmetoder, med utgivelse av 100
activity, global temperature and other climate para- fagfellevurderte artikler og 10 bøker. Fra 2009 har han
meters. His calculations of ancient solar eclipses made hatt sin egen blogg hvor han skriver om vitenskap og
it possible to calibrate the lunar secular acceleration politikk.
and to verify for the first time Einstein’s «precession of
the geodesic» in the earth-moon-system. An additio-
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Cand. real. Morten Jødal

Morten Jødal (1953) er cand. real i biologi fra Universitetet i Oslo i 1984, med en marinbiologisk hovedoppgave. Han har arbeidet i Norges allmennvitenskapelige
forskningsråd (NAVF) med fagområdene biologi og
kjemi, samt programmene sur-nedbørforskning, genteknologi, havbruk og det store økosystemprogrammet Pro Mare i Barentshavet. Han skrev rapporten som
førte til opprettelsen av Senter for utvikling og miljø
(SUM) ved UiO i 1990, og var senere daglig leder her.
Han ledet prosjektet med å opprette Hardangervidda
nasjonalparksenter i Telemark, og har arbeidet i WWF
Verdens Naturfond. Driver nå eget firma: Soppgleder.
Bokutgivelse mars 2017 Miljømytene. Egen blogg om
miljø og klima.

metrien. Han leder forsking ved UiB innen kjemometri
og analytisk kjemi, og har mottatt «Herman Wold Gold
medal» (2005) og EAS Award (2013) for fremragende
innsats innen kjemometrisk forskning. Han har veiledet over 20 PhD studenter og har vært PhD opponent
utenfor Norge 16 ganger. Han har vært invitert til å
forelese i plenum ved ca 100 internasjonale konferanser og har ca 160 publikasjoner i fagfellevurderte tidsskrifter. Engelskspråklig CV er her: CV_May_KR_2015

Professor Nils-Axel Mörner

Nils-Axel («Niklas») Mörner (1938) took his Ph.D. in
1969 in Quaternary Geology with special emphasis on
Marine Geology at Stockholm University. He was president of the INQUA Commission of Sea Level Changes
and Coastal Evolution (1999–2003), and leader of the
Professor Wibjörn Karlèn
Maldives Sea level Project (2000–2007). He built up
Wibjörn Karlèn (1937) tok sin Mastergrad ved Maine the «Stockholm Paleomagnetic Laboratory» (in operauniversitet, USA 1972, PhD Stockholm Universitet tion 1973–2005). In the 1980s he wrote several papers
1976. Docent 1980, professor i naturgeografi, Stock- on solar-terrestrial questions. He was co-ordinator
holm Universitet 1984. Ledet Tarfala stasjonen 1985 of the INTAS project on Geomagnetism & Climate
-1997, valgt inn i Kungliga Vetenskaps-Akademien fra (1997–2003). He has been a pioneer in paleoseismo1992. Forskningsfelt: Holocene klimaendringer, isbre- logy over the last 30 years. He held a personal assokronologi og issmeltingskronologi. Aktiv i følgende ciate professorship at the Swedish National Research
komiteer; INQUA fra 1994, SSAG 1985–96 hvor han var Council (1978–2005) and was head of the Department
nestleder fra 1992 og leder fra 1995. Vetenskapsrådet of Paleogeophysics & Geodynamics at Stockholm
(geovetenskap) fra 1989–95, «Nordiska Ministerrådet», University (1991–2005). IPCC Expert reviewer. He has
ekspertkomiteen 1991–1998, styreverv i Lillemor och published more than 500 papers in a large number of
Hans Ahlmanns Fond, Ymerstiftelsen, Lagrelius Fond scientific fields.
og Carl Mannerfelts Fond, Redaktør for Geografiska
Annaler (til 2009), redaksjonell rådgiver for The Professor Elen Roaldset
Holocene, Antarctic Science, Danish Journal of Geo- Elen Roaldset (1944) er cand. real. 1970 og dr. philos.
graphy, Geografiska Annaler, Polar Geography. Svært 1978 fra Universitetet i Oslo (geokjemi, mineralogi,
aktiv i klimadebatten i Sverige, for artikler se her.
sedimentologi). Førsteamanuensis UiO (1978–81,
1988–89), research manager Norsk Hydro 1981–87,
Professor emeritus Johannes Krüger
professor Instititutt for geologi og bergteknikk, NTH/
Johannes Krüger (1941) tok i 1969 M.Sc. i geografi og NTNU (1989–1999), direktør/professor Naturhistorisk
geologi ved Universitet i København og i 1994 Dr.Sc. museum og Botanisk hage, UiO (1999–2009). Innvalgt
(Habilitasjon) i isbreenes geomorfologi and sedimen- medlem i Det Kongelige Norske Videnskabers Seltologi. I 1996 fikk han Hans Egede Medaljen. Evaluert skab-DKNVS (1993) og Norges Tekniske Vitenskapsamed full professorkompetanse fra 1994, professor i kademi-NTVA (1996).
isbreenes geomorfologi i København til 2008, emeritus deretter. Studiefelt: klimaprosesser og sedimen- Førsteamansuensis Tom Victor Segalstad
ter ved isbreer på Grønland, Island og Svalbard samt Tom V. Segalstad (1949) ble Cand. real. i mineratilsvarende paleo-glasiale studier i Danmark, Tallrike logi, petrologi og geokjemi ved UiO i 1976 og var
flerårige administrative oppgaver ved København Uni- vitenskapelig assistent i malmgeologi 1975–79. Han
versitet og flere verv, også i Norge og Sverige. Leder foreleste ved UiO i malmgeologi og anvendt geofyfor den danske INQUA-komiteen 1994–99 En lengre sikk, og skrev et kompendium i anvendt geofysikk.
engelskspråklig CV er tilgjengelig her. Forfatter (2016) Forskningsopphold ved The Pennsylvania State Uniav boka «Klimamyten – et opgør med tidens CO2-pa- versity (USA) 1978–82. Forskningsstipendiat (NAVF) i
nik».
geokjemi av stabile isotoper 1982–83 ved UiO. Amanuensis i isotop-geokjemi fra 1984 ved Geologisk
Professor Olav Martin Kvalheim
Museum, UiO. Faglig bedømt minst likeverdig med
Olav Martin Kvalheim (1951) ble Dr.philos i 1987 (Kje- norsk Dr. Philos.-grad i 1991 og forfremmet til førmometri), og professor ved Kjemisk Institutt, Univ. i ste-amanuensis. Bedømt kompetent til professorat i
Bergen fra 1992. Han har bygd opp kjemometrien ved malmgeologi ved UiO. Hatt en rekke verv som bl.a.
UiB som det ledende universitetet i Norge og med et museumsbestyrer for Geologisk Museum og Naturmeget godt internasjonalt omdømme innen kjemo- historisk Museum ved UiO; har undervist i mer enn
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40 år, undervisningsleder for berggrunnsgeologi ved
UiO. Han har ledet flere nordiske forskerkurs og internasjonale forskningsprosjekter. Ekspertkommentator
for IPCC AR3 (2001). Var med på å starte NIPCC, har
bidratt til deres rapporter. Har lenge hatt sin egen
informative nettside med klimafakta

Dr. Phil. Kjell Stordahl

Kjell Stordahl (1945) ble Cand. real. (statistikk) ved UiO
i 1972 og tok sin Dr. philos i langtids-prognoser ved
NTNU i 2006. Han har arbeidet i Telenor i 40 år med
å analysere telekommunikasjonsmarkedet med fokus
på ny teknologi og prognoser for markedsutvikling både nasjonalt og internasjonalt. Han har bred
Professor Fred Sigernes
forskningserfaring og deltok i en rekke internasjonale
Fred Sigernes (1966) tok sin Dr. grad i fysikk ved forskningsprosjekter, mange innenfor EUs rammeverk.
Universitetet i Tromsø 1996, førsteamanuensis UNIS Han har publisert nær 200 artikler i internasjonale
(Unversitetssenteret på Svalbard) fra 1998–2006, råd- tidsskrift og på internasjonale konferanser. Siden 2007
giver i optikk i fiskeriforskning. Professor UNIS fra 2007 har han parallelt engasjert seg i analyser av klimautmed fagområde optikk og atmosfærisk forskning, og viklingen. Han har skrevet 15 populærvitenskapelige
leder av Kjell Henriksens Observatorium (KHO) på artikler på forskning.no hvorav flere om IPCCs globale
Svalbard. Fra 2012 er han også tilknyttet Birkeland temperaturprognoser. Engelskspråklig CV her: 15CV
Center for Space Science. Han har 72 fagfellevurderte Kjell Stordahl 201506
publikasjoner. Engelskspråklig CV er her: Fred_Sigernes_CV-Short
Professor Henrik Svensmark
Henrik Svensmark (1958) er atmosfærefysiker og
Professor emeritus Einar Sletten
astrofysiker ved DTU Space i Lyngby utenfor KøbenEinar Sletten (1939) ble Dr. philos i 1979 (biofysikalsk havn. Han tok sin Ph.D. i 1987 ved DTU, var 3 år ved
kjemi), professor Kjemisk Institutt, Univ. i Bergen fra Berkeley-universitet og ble i 2008 professor ved DTU.
1991. Ledet etablering av høyfelt NMR spektroskopisk Hans hypotese om hvordan kosmisk stråling modulert
laboratorium ved UiB fra1986. Spesialfelt: binding av av solen påvirker skydannelse og dermed klimaet, er
metaller til DNA; i) miljøkjemiske aspekter av kvikk- utviklet over mer enn 20 år. Hans første publikasjon
sølv; ii) platinabaserte kjemoterapeutika. Einar Sletten i utviklingen var «Influence of Cosmic Rays on Earths
har deltatt i en lang rekke internasjonale forsknings- Climate» i «Physical Review Letters» i 1998. Et ekspeprosjekter delvis finansiert av EU. Pågående samarbeid rimentelt gjennombrudd ble publisert i «Nature
med USTC (University of Science and Technology of Communications» 19 desember 2017 med tittel «IncreChina). Han har over 100 publikasjoner i fagfellevur- ased ionization supports growth of aerosols into cloud
derte tidskrifter og bøker
condensation nuclei.» For detaljer vises til hans publikasjoner samt den populærvitenskapelige videoen
Professor Jan-Erik Solheim
«The Cloud Mystery».
Jan-Erik Solheim (1938) ble Cand. real. ved UiO i 1964
der han arbeidet som vitenskapelig assistent og stipendiat ved Institutt for teoretisk astrofysikk. Ble 1971
amanuensis, senere førsteamanuensis og professor
(til 2002) ved Univ. i Tromsø. Til 2010 prof. emeritus
ved UiO. Forsket på kosmologi, galakse- og stjerneobservasjoner med mer enn 200 publikasjoner. Flere
forskningsopphold ved Univ. of Texas, McDonald
Observatorium. Var ansvarlig for opprettelsen av Skibotn Observatorium 1978. Han deltok i organiseringen
av nettverket «Whole Earth Telescope» for å gjøre
mest mulig sammenhengende observasjoner av hurtige variable stjerner (pulserende stjerner). Ble 2002
medlem i Litauens Vitenskapsakademi og har fått en
asteroide 391242 Solheim oppkalt etter seg. Fra 2007
arbeidet han med klimaspørsmål med hovedvekt på
naturlige svingninger, solens virkning på klima og
planetenes baner som årsak til sol- og klimavariasjoner. Han har 9 publikasjoner på dette feltet siden
2011.
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Vedlegg C: Om IPCC
IPCCs mandat
IPCC ble opprettet av FN for over 25 år siden. Det er
dessverre ikke innenfor IPCC sitt mandat å kartlegge
årsaken til naturlige klimavariasjoner. Hubert Lambs
(1995) advarsel ble ikke hørt på av CRU-gruppen (som
da ble ledet av Phil Jones, som var ekspert i numeriske
analysemetoder). Se også Solheim, 2017 (kap. 29 og
35).
Følgende er IPCCs angitte rolle (eller ‘mandat’) ifølge
deres egne «Principles Governing IPCC work»: «2.
The role of the IPCC is to assess on a comprehensive,
objective, open and transparent basis the scientific,
technical and socio-economic information relevant to
understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation. IPCC reports should
be neutral with respect to policy, although they may
need to deal objectively with scientific, technical and
socio-economic factors relevant to the application of
particular policies.»
Hvis vi kutter ut alle ord med lignende mening, så
blir mandatet deres, i klarere tekst: «The role of IPCC
is to assess […] the scientific[…] information relevant
to understanding […] risk of human-induced climate
change.» Det står ingenting om at man skal ‘assess’
(vurdere) noe annet enn dette! Det nevnes ingenting
om de naturlige variasjonene i klimaet, og hvordan
vi ser forskjell på naturlige svingninger og mulige
menneskeskapte endringer. Uten å gjøre dette, er rollen til IPCC umulig å gjennomføre (Lamb, 1995), noe
de hittil har brukt over 25 år på å vise oss, gjennom
utallige rapporter og nyhetsvarsler, etc.
Dessuten beskriver de hvilke prosedyrer de bruker for
å konkludere og offentliggjøre sine mange utsagn om
det fremtidige klimaet på Jorden. Dette står nevnt i
‘Procedures’, under punkt 11 i deres «Principles...».

politisering’ av vitenskapelig arbeid. Med andre ord,
så er hele IPCC-arbeidet ikke et vitenskapelig verk, og
kan ikke på noen som helst måte benyttes verken av
norske eller andre politikere eller rettsinstanser til å
bevise noe som helst om kommende klimascenarier
eller om klima-endringer på planeten vår.
En festtale viser seg også nyttig til å belyse mandatet
til IPCC. Her er et utdrag fra boken «Den oppblåste tenåring som ble tatt for å være verdens topp klima-ekspert – kapittel 20» av Donna Laframboise:
Ved en anledning som hedret IPCC på 20-årsdagen,
talte lederen og kunngjorde at IPCCs primære mål ikke
var å hjelpe regjeringene [eller kommunene, forfatternes tilføyelse] å ta riktige beslutninger i klimaspørsmålet, men var, med hans ord:
«UNFCCC er vår hovedkunde, om jeg kan kalle den
det, og vårt samarbeid med den, viser hvor viktig vårt
arbeid er». UNFCCC står for United Nations Framework
Convention on Climate Change. Denne internasjonale
avtalen ble lansert i 1992 på møtet (Earth Summit) i Rio
de Janeiro.
UNFCCC er et politisk FN-organ, som skal administrere klima-avtalene. Det er oppsiktsvekkende at det
ble opprettet samtidig med IPCC, og før IPCC hadde
gjort det «vitenskapelige» arbeidet sitt, og funnet ut
hva det var som påvirket klimaet. At IPCC ser på seg
selv som leverandør til UNFCCC, betyr rett og slett at
de skal skape et «vitenskapelig» grunnlag, som skal
underbygge agendaen til UNFCCC. Hvis noe annet, f.
eks. naturlige årsaker, styrer klimaet, så kommer vi ikke
til å få vite det fra IPCC.

IPCC har i 2007, 2012 og 2013/14 kommet med en rekke
dementier på utsagn i forrige rapporter. Det viser at
IPCC ser seg tvunget til å dementere de mest alarmerende tidligere utsagnene, for å søke å bevare en slags
Her står det: «11. Conclusions drawn by IPCC Wor- troverdighet. Videre inneholder den siste rapporten
king Groups and any Task Forces are not official IPCC den laveste effekten av CO2, som er omtalt i fagdelene
views until they have been accepted by the Panel in a noensinne. Dette demonstrerer at IPCC-rapportene er
plenary meeting.»
umodne, og at vi kan forvente endringer, etter hvert
som klimaet ikke utvikler seg som de har postulert.
Dette betyr at de offisielle rapportene som kommer
fra IPCC faktisk kan avvike fra vitenskapelige konklusjoner hentet fra deres egne vitenskapelige arbeidsdokumenter. Et ‘plenary meeting’ består av regjerings-representanter fra alle deltagerland i tillegg til forskere.
Ved å sammenligne «Summary for Policy Makers» og
det underliggende vitenskapelige grunnlaget, så ser
vi tydelig at det er førstnevnte, og ikke forskerne, som
dominerer konklusjonen. Dette er egentlig ‘overlagt
Vedlegg C: Om IPCC
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IPCC – Historisk bakgrunn

Rent historisk er IPCC i stor grad et barn av den svenske klimaforskeren Bert Bolin. Han skrev ned panelets
prinsipper og prosedyrer, blant annet: «Ettersom IPCC
er et mellom-regjerings-organ, skal gjennomgangen
av IPCC-dokumenter innebære en granskning (peer
review) både fra forskere og regjeringer». Og slik har
det blitt. Ikke bare utnevner politiske myndigheter de
forskere som sitter i IPCC, de skriver i stor grad også
sammendragene (SPM = Summary for Policy Makers).
Slik kom sammenblandingen av forskning og politikk
inn i klimasaken. Dette har fått konsekvenser for de
konklusjoner som er trukket. (Jødal, 2014: «Klimapanelets uvitenskapelige arbeidsmetoder». Klimanytt Nr. 83).

måtte bygges sterkere inn i modellene, og helt mot
slutten av møtet ble det formulert setninger som
«coupled models and pattern-based studies» som
støttet opp om «det viktige nye arbeidet».

Amerikanske forskere presenterte dette for IPCCs
formann; Bert Bolin, og deres konklusjon var: «Vekten av bevis indikerer en ’appreciable’ (‘en god del’)
menneskelig påvirkning på globalt klima». Men dette
ble noe tynt. Den britiske historikeren Rupert Darwall
skriver så hva som skjedde videre: «Som formann
foreslo Bolin at ordet ’discernable’ (merkbar) ble brukt.
Ingen protesterte». Dette ordet ble stående, og ga
verden det første «bevis» for menneskeskapt global
oppvarming (AGW =Antropogenic Global Warming).
Da IPCC la fram sin første rapport i 1990 (IPCC FAR, 1990), Endelig kunne verden tas med storm.
kunne de ikke skille mellom menneskeskapt og naturlig
påvirkning av klimaet. Da den andre rapporten kom i All den tid rollen til IPCC kun er å sette seg inn i
1995, måtte de finne menneskelige komponenter som (‘assess’) menneskeskapte prosesser som kan føre
påvirket klimaet. Den amerikanske regjering hadde til klimaendringer (altså la være å sette seg inn i og
viktige politiske grunner til det. Da plenums-sesjonene forstå de naturlige prosessene som medfører klimastartet i Madrid i november det året, var representanter endringer, på planeten), og all den tid Bjerknes-sentefor 96 regjeringer tilstede. Like etter dette møtet skulle ret og CICERO kun benytter seg av IPCC-genererte ‘klien viktig FN-konferanse holdes i Genève, og det var mamodeller’ og innsamlede (kontinuerlig justerte og
kjent at Clinton-administrasjonen da ville annonsere korrumperte11) data (på tross av Hubert Lamb (1995)
bindende utslippskutt. Da trengtes klare konklusjoner sine formaninger), så vil vi se oss helt uenige i deres
fra Madrid.
konklusjoner og synspunkter, fordi de bygger på mangelfull (og manglende) ‘vitenskapelig grunnlag’. SåleArbeidsgruppe 1 – som arbeider med den fysisk/kje- des kommer det ikke som noen overraskelse at deres
miske meteorologien – ble ledet av briten Sir John prognoser og framskrivninger (varsler) ikke stemmer
Houghton. Som for rapport 1 (1990) kunne de ikke med den observerte virkeligheten. CICERO ble etablert
skille mellom menneskeskapte og naturlige klimakom- som «Institutt for klimapolitikk» i 1990 av daværende
ponenter. Riktignok var det presentert et nytt arbeide statsminister Gro Harlem Brundtland og institusjonen
om aerosol-påtrykk, et lite forstått atmosfære-feno- ledes i dag av tidligere SV-politiker Kristin Halvorse
mén, men ingen kunne koble det til menneskelig aktivitet – og det vitenskapelige utkastet til rapporten ga
klart uttrykk for dette.
Houghton fikk under møtet et 3 siders brev fra U.S.
State Department, som uttrykte: «Det nåværende
utkast presenterer ikke dette viktige nye arbeidet på
en tilfredsstillende måte», og brevet instruerte Houghton i et diplomatisk truende språk: «USA kommer med
detaljerte, linje for-linje-kommentarer, som vi ønsker
tatt inn». Brevet endte med et skarpt krav: «Det er
avgjørende at kapittelforfatterne overtales til å modifisere teksten på et passelig vis, som følger diskusjonene i Madrid».
Brevet var undertegnet av Day Mount, Acting Assistant Secretary of State for Environment and Development. Han rapporterte direkte til Assistant Secretary of
State, Tim Wirth. De amerikanske linje-for-linje-kommentarene ble innarbeidet i det 33 sider lange
SPM-dokumentet. De politiske delegatene instruerte
forskerne, som skrev arbeidsgruppe 1-dokumentet,
om hva forskningen skulle konkludere med. Like fullt
var aerosol-argumentet ikke overbevisende nok. Det
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11
På sin klimablogg, www.climate4you.com, skriver
professor Ole Humlum at det stadig foregår justeringer av
gamle data. Dette kalles for ‘Administrative changes’: «For
all three surface air temperature records, but especially
NCDC and GISS, administrative changes to anomaly values
are quite often introduced, even for observations many
years back in time. It is clearly impossible to evaluate the
validity of such administrative changes for the outside
user of these records; it is only possible to note that such
changes appear very often. While both NCDC and GISS
often experience quite large administrative changes, and
therefore essentially are unstable temperature records, the
changes introduced to HadCRUT are fewer and smaller. For
obvious reasons, as the past does not change, any record
undergoing continuing changes cannot describe the past
correctly all the time.» (Humlum, 2018). Vi velger å kalle
slike endringer av gamle temperaturdata for ‘korrumpering
av data’.
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