
1

Pål Brekke

Er klimaendringene menneskeskapte, 
naturlige eller medieskapte? 

 Dette er mine private tanker og reflekterer ikke min arbeidsgivers synspunkter. 
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FNs Klimampanel 2007

“Det er minst 90 prosent sannsynlig at menneskenes utslipp av kilmagasser har 
forårsaket mesteparten av den observerte globale temperaturøkningen de siste 50 
årene”, konkluderer forskerne i FNs klimapanel 

“CO2 innholdet i atmosfæren og temperaturen øker raskere og raskere.”

“Menneskeheten står overfor en klimakatastrofe”

“Debatten er over”

Hva om de tar feil?



Medienes rolle
Kan mediene bidra til “klimaendringer”?

Er mediene med på å skape et uriktig bilde av klimaet?



Mediedekning av klima
"The Arctic seems to be warming up. Reports from fishermen, seal hunters and explorers who sail 
the seas about Spitzbergen and the Eastern Arctic, all point to a radical change in climatic 
conditions, and hitherto unheard of temperatures in that part of the earth. Old glaciers have 
disappeared and land once covered with field ice is bare." (Washington Post) 

Washington Post, 1922



Newsweek 28 April, 1975
Utdrag:

The stagnant air produced in this way causes an increase 

in extremes of local weather such as droughts, floods, 

extended dry spells, long freezes, delayed monsoons and 

even local temperature increases – all of which have a 

direct impact on food supplies.

There are ominous signs that the Earth’s weather patterns 

have begun to change dramatically and that these changes 

may portend a drastic decline in food production – with 

serious political implications for just about every nation 

on Earth.

But they are almost unanimous in the view that the trend 

will reduce agricultural productivity for the rest of the 

century.

"A major climatic change would force economic and 

social adjustments on a worldwide scale,” warns a recent 

report by the National Academy of Sciences,

Climatologists are pessimistic that political leaders will 

take any positive action to compensate for the climatic 

change, or even to allay its effects. They concede that some 

of the more spectacular solutions proposed, such as 

melting the Arctic ice cap by covering it with black soot 

or diverting arctic rivers, might create problems far greater 

than those they solve.



Mediedekning av klima
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Hadley CRU T3 Global Monthly Temperature since 1850 and 1985

Normalperioden

2007 varmere enn “normalt”



CO2 har ikke vært den dominerende pådriver de siste 8 år!!!!!

Temperaturen har flatet ut - mens CO2-innholdet øker

CO2



www.climate4you.com

Korrelasjon mellom CO2-innhold og temperatur

CO2

http://www.climate4you.com
http://www.climate4you.com


Klimastatus januar 2008

10 varmeste året

Kaldeste januar på 15 år

Rekord mye is/snø på den nordlige halvkule

Rekord mye is i Antarktis (siden 1979)
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NICCP



Varme-bias i 90% av stasjonene i USA

70% av USAs offisielle målestasjoner (854 av 1221) er blitt undersøkt/avbildet.

Over 90% av dem er ikke plassert i henhold til reglene (for nær bygninger, 
asfalt, varmekilder etc..) eller holdes dårlig vedlike. Dermed viser de høyere 
temperatur

http://www.surfacestations.org/

http://www.surfacestations.org
http://www.surfacestations.org


www.climate4you.com

“Temperaturen på Blindern var 1.5 C over normalen!” 
Termometer/GPS gjennom Oslo

http://www.climate4you.com
http://www.climate4you.com


14

Hva er unormalt vær?

• VG (11/6 07): Olav 

Krogsæther, Storm Weather 

Center uttaler til journalisten 

som spør om varmen er 

unormalt:

•  "Hva som er normalt, er 

basert på et gjennomsnitt. Og 

for å få et gjennomsnitt må 

man ha svingninger på begge 

sider. Det eneste som er 

normalt med været, er derfor 

ar det er unormalt!"



“Vi kjenner allerede klimaendringene på kroppen”

Grudd, 2008 Climate Dynamics



“Vi kjenner klimaendingene på kroppen”

Global oppvarming - mer nyresten!



Kanskje klimaet til og med kjenner kroppen?

Side 2, 20/4 2009



Rekordlite is i Arktis 
Nettavisen 3/9 07

“ALDRI”  betyr siden satellittmålinger startet i 1979
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Ingen is på Norpolen i sommer 
“For første gang i historien vil det være åpent 
vann på norpolen i sommer” (Mai 2008) 
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Åpent vann på Nordpolen 
• Under sin ferd mot Nordpolen i 1895 ble Fritjof Nansen en rekke ganger stoppet av 

åpent vann. 

• Også i 1930-1940 årene var det en kraftig reduksjon i utstreking av havis. Særlig  
1938-1942. I 1942 kunne den tyske flåten kunne enkelt operere nord for Russland. 

• Utbredelsen av havis økte så frem til 1975. 
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Nordvestpassasjen er åpen for første gang

• “Nordvestpassasjen er nå, for første gang, isfri og seilbar i  
sommerhalvåret” (Aftenposten, 16/10 07)

• “Jarle Andhøy seilte gjennom nordvestpassasjen for første gang siden Roald 
Ammundsen.” (TV2 Desember 2007)

• FAKTA: Den første gjennomseilingen av Nordøstpassasjen uten overvintring var i 1932 
- den russiske selfangsbåten Sibirjakov

• St. Roch, Canadisk trebåt som seilte gjennom 2 ganger i perioden 1942-44 (begge veier)

• The USS Storis made the journey in 1957

• A Dutch businessman, Willy de Roos, 56, made a solo voyage through the Northwest Passage 
in 1977

• Even tourists on the M.V. Lindblad, a Swedish ship, have traveled through the Northwest 
Passage (1984)

• September 10, 2000 that: “A Canadian police patrol boat has completed a voyage through the 
fabled Northwest Passage without encountering any pack ice.”

•

http://archives.radio-canada.ca/IDCC-1-73-2349-13667/politics_economy/northwest_passage/
http://archives.radio-canada.ca/IDCC-1-73-2349-13665/politics_economy/northwest_passage/
http://archives.radio-canada.ca/IDCC-1-73-2349-13665/politics_economy/northwest_passage/
http://archives.radio-canada.ca/IDCC-1-73-2349-13667/politics_economy/northwest_passage/
http://archives.radio-canada.ca/IDCC-1-73-2349-13667/politics_economy/northwest_passage/
http://archives.radio-canada.ca/IDCC-1-73-2349-13667/politics_economy/northwest_passage/


“Warming Island”
Ny øy dukket opp på Grønland (Aftenposten 18 januar 2007)

Nå må kartet over Grønland tegnes på nytt, skriver den 
britiske avisen The Independent.

«Warming Island»
Det var den amerikanske grønlandeksperten Dennis Schmitt som 
oppdaget øya, som alle inntil nylig trodde var en halvøy. Han har 
gitt den navnet «Or Uunartoq Qeqertoq» på inuittisk eller 
«Warming Island» på engelsk.

Klimaforskere slår alarm om smeltingen

http://lp.aftenposten.no/sgo/unknown/http://news.independent.co.uk/environment/climate_change/article2480994.ece
http://lp.aftenposten.no/sgo/unknown/http://news.independent.co.uk/environment/climate_change/article2480994.ece


Hvordan så det ut på 40 og 50-tallet?



Grønland på 1950-tallet

Kart fra Dr. Lauge Koch expeditions som kartla og tok flyfoto av Grønland på 40-50 tallet.    Fra boka: Arctic Riviera



Økning i ismengden ved Grønland
Havisen i Davis Strædet mellem Sydvestgrønland og Canada har netop nu sin største udstrækning i 15 år. Ikke 

siden 1993 har udbredelsen været større (DMI 7 februar 2008).

Havnen i Maniitsoq er torsdag den 7. februar frosset helt til og isen 
strækker sig næsten ind til fastlandet, fortæller fotograf Peter Siewertsen.

Dukket aldri opp i mediene



Isen på Grønland sklir raskere!
2002 ble det publisert en studie som hevdet at smeltevann fungerer som et effektivt glidemiddel under isbreene, og 
akselererer deres ferd mot havet.

Smeltevann har liten betydning for tap av Grønlandsisen. Smøreeffekten fra vannet er begrenset, i følge en ny studie.
Joughin et al, Science 2008

Utglidningen av is på Grønland har bremset opp med 10% siden 1991 Zwally al, Science 321, p 111, 2008

Nyheter vi ikke fikk:
Grønlands isbreer smelter langsommere: Greenland isn’t melting as fast as we feared (Science, 7/2 2007)



Mer is i år enn de siste 6 år



Isutbredelsen nærmer seg normalen
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Skitten snø bidrar like mye som CO2?
Temperaturen  i Arktis har økt med 
ca. 1.6 C siste 200 år.

NASA forskere finner at skitten snø 
har bidratt med 0.5 - 1.5 C av 
oppvarmingen (opp til 94% av 
observert økning)

Zender, JGR 2007
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“Isbjørnen truet av utryddelse”
• IPCC 2007: “recently, the condition of adult bears has declined in the Hudson Bay region and first-year 

cubs come ashore in poor condition (Stirling et al., 1999; Derocher et al., 2004; Stirling and Parkinson, 2006). 
As a proportion of the population, the number of cubs has fallen as a result of the early break-up of sea ice.”

• IPCC fokuserer kun på en populasjon i Hudson Bay-området (1 avd 20) hvor det er funnet en nedgang. 
Referer til tre publikasjoner der det faktisk står at det hersker store usikkerheter i slike anslag.

• “- Det er en utvikling som går rasende fort. I verste fall kan isbjørnene dø ut innen 2050 hvis vi ikke klarer å 
gjøre noe effektivt med klimagassutslippene.” sier leder i WWW Rasmus Hansson (VG 16.12.06)
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“Isbjørnen truet av utryddelse”
• Biolog Dr. Mitchell Taylor fra myndighetene i Nunavut sier: “Of the 13 populations of polar bears in Canada, 11 

are stable or increasing in number. They are not going extinct. Or even appear to be affected at present.”

• Isbjørnen har overlevd tidligere varmeperioder

• Biolog Morten Jødal: “isbjørnbestanden har økt dramatisk fra 1960-tallet til våre dager, fra rundt 5 

000 til rundt 25 000 individer. Den ser ut til å være stabil.

• Hudson Bay:  Bestanden gikk ned fra 1200 til 950 fra 1987-2004. Men den økte med 500 individer i 1981. 
Videre er skytes det årlig 49 bjørner per år, slik at ca 833 bjørner er felt i perioden 1987-2004.

Polar bear population trends (kilde: WWF)

Grønn: Øker

Blå: Stabil

Rød: minker

Gult: ingen informasjon
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Isen smelter fortere

ANTARKTIS: -Dette er en advarsel, sier Statsminister Jens Stoltenberg mens han holder en istapp fra den blå havisen i Antarktis. Forskerne har 
nettopp fortalt ham at smeltingen går raskere.



33

Rekord-MYE havis i Antarktis
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2008 - RekordLITE avsmelting i Antarktis

Tedesco, M. (2008), Updated 2008 

surface snowmelt trends in Antarctica, 

Eos Trans. AGU, 89(13), 126.

Smeltingen i 07-08 var 40% 
lavere enn gjennomsnittet 
mellom 1987-2007



Mer is enn normalt i Antarktis

Normalen



Memurubreen trekker seg kraftig tilbake!

“Memurubreen er i løpet av de få år man har holdt omhyggelig øie 
med den, gått hele 414 meter tilbake. Breene går tilbake overalt i 
landet. Det samme skjer i Kanada og på Spitsbergen. Vi har i tidens 
løp berettet en hel del om den temperaturstigning som er blitt så 
sterk at man kan våge å tenke på begrepet klimaforandring.”

(Morgenbladet, 24.-26. januar, 1938)
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Verdens breer smelter
“I perioden 2001-2004 minket de norske 

breene betydelig i volum og lengde.
         Flere år med massetap og stor 

avsmelting fører til at brefronter i hele 
landet trekker seg tilbake. Ikke siden 
1940-tallet har det blitt målt større 
tilbakegang av brefronter i 
Norge.” (Liss M. Andreassen, Hallgeir 
Elvehøy og Bjarne Kjøllmoen; Cicerone 
2-2007)
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Verdens breer smelter?
IPCC: datagrunnlaget for breutviklingen for dårlig til å kunne ekstrapolere 
breutviklingen. Globalt finnes ca. 160.000 isbreer. 

Massebalansen finnes kanskje for ca. 300, og for de fleste bare for noen få år.

Bare 50 ut av 9575 isbreer i Himalaya er undersøkt grundig:

Indiske glasiolog Raina: told the Hindustan Times that out of 9,575 glaciers in India, till date, research has been conducted only on about 
50. Nearly 200 years data has shown that nothing abnormal has occurred in any of these glaciers." (Hindustan Times)
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Siachen Himalaya

Siachen breen i Himalaya (nest største isbre utenfor polområdene):

vokste 725 meter mellom 1862-1909, 
gikk tilbake 50 m mellom 1909-1929, 
tilbake 400m mellom 1929-1958, 
konstant mellom 1958-1985, 
og frem til 2005 trekker den seg tilbake ca 2.5 m/pr (ca 50 m)

Siachen breen må kunne sies å ha stabilisert seg de siste 50 år - 
OG ER FREMDELES STØRRE ENN I 1909

 1862-1909

1909-1929

1929-1958

1985-2005



Isbreer i Himalaya
Brune sotskyer fører til en lokal oppvarming og 
bidrar til smelting av is i Himalya

Sot/aerosolers effekt på klima er lite kjent og klimamodellene er meget 
ufullstendige på dette. Usikkerheten er så stor at prediksjoner av 
fremtidens klima ikke blir særlig nøyaktig. 

Crozier,  Anderson & Alexander, Science 8 august 2008
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      Greenpeace activist Erika 
Augustinsson (Swedish), comparing 
a photo of Blomstrandbreen (1918) 
with the situation in 2002.

Greenpeace om isbreer på Svalbard

Samtidig har Friddjovbreen vokst
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Isbre på Svalbard som vokser!

Mange av isbreene på Svalbard er Surge-breer.
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“Isbreene krymper med rekordfart”

Massebalanse for norske breer

Nettavisen 29/11 07
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Brefrontvariasjoner for norske breer

Nettavisen 29/11 07
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Lengden til 169 isbreer fra 1700-2000

Oerlemanns, J. Science 2005;308:675-677
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• LONDON (Reuters) - A photo of Mount Kilimanjaro stripped of its snowcap for the first time in 

11,000 years will be used as dramatic testimony for action against global warming as ministers 

from the world's biggest polluters meet Tuesday

• Greenpeace organiserer satellittoverført pressekonferanse fra toppen av 

Kilimanjaro

• Al Gore trekker frem Killimanjaro som et “postkort-eksempel” på global 

oppvarming.

Isbreen på Kilimanjaro forsvinner
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Isbreen på Kilimanjaro minsker - 
men skyld ikke på global oppvarming

Avskogning og mangel på nedbør/snø er hovedårsaken i følge 
forskere (Nature, “African Ice Under  Wraps" - 24 Nov 03)

Temperaturen på toppen av Kilimanjaro stiger ikke
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Tørke- forørkning
“Det har tilsvarende vært mer tørke i Sahel-beltet i Afrika, sørlige Afrika og i 
sørlige Asia”. (IPCC 2007)

“- Min største frykt i nær fremtid er problemer relatert til tørke, særlig for 
Afrika. I Sahel, sør for Sahara, som er semi-tørt land, har folk allerede fått føle 
konsekvensene av at jorden er i ferd med å bli for tørr til å drive jordbruk. 
(Susan Solomon, IPCC nestleder, Oslo 8/5 2007)

I Sudan har grensa mellom ørken og semi-ørken forflyttet seg 50-200 kilometer 
siden 1930. I Nord-Darfur er det 30 prosent mindre nedbør nå enn for femti 
år siden i følge FNs rapport (www.regjeringen.no/E.Solheim)

http://www.regjeringen.no/E.Solheim
http://www.regjeringen.no/E.Solheim
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Hva viser observasjonene

Reduksjon i nedbør skjedde fra 1950 - 1980 i en periode da temperaturen 
sank.

National Center fro Atmospheric Research 
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Hva viser observasjonene
Nedbørsforandringer globalt: 

1995-2000 sammenlignet med 1970-1975
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Hva viser observasjonene

Biomassen har økt siden 1982

Biomassen har minket siden 1982



52

Ekstremvær 
• ”Mer ekstremvær i vente”, ”Stormen på Vestlandet et tegn på menneskeskapte 

klimaendringer.” ”Uvær rammer vestlandet – forsikringsbransjen fortviler

- De økende menneskeskapte utslippene av klimagasser fører til varmere, våtere og villere 
vær i våre områder i dette århundret, skriver klimaforsker i en kronikk (Forskning.no, 4 mars 
2005).
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Ekstremvær

Kraftig uvær på Vestlandet førte til alvorlige skader på 130 
gårdsbruk fra Boknafjorden til Sunnmøre i nord

Desember 1743
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BETYR VARMERE KLIMA AUTOMATISK 

MER EKSTREMVÆR ?

Vinterstormer over sydlige Skandinavia de siste par 1000 år (Bjorck og 
Clemmesen 2004, The Holocene 14, 677):

•Varme perioder Romer-tiden, Vikingtiden  - mindre stormaktivitet

•Kalde perioder 1650, 1800-18-20, 1880-1900 - flere stormer

•Stormaktiviteten godt korrelert med solaktivitet!

Stormaktivitet i Skandinavia (Barring og Storch,2004,  Geophys. Res. Letters, 31, 
10.1029):

•1780-2000 viser ingen trend mot mer stormaktivitet

•1980s-1990. Viste høye verdier slik som også 1860-1870s men er nå tilbake til 
normalen.

 

Observasjoner tyder på at det er i de kalde periodene vi har størst stormaktivitet
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Stormen Narve
”Ekstremvær”, ”Forvarsel om hva som venter oss.”,  Menneskeskapte 
klimaendringer”, ”Dette er et tegn på hva som venter oss”

Forskermiljøet ved Universitetet i Bergen og Storm Weather Centre avviser dette i 
sin artikkel Stormen “Narve”- naturlig ekstremvær. De mener stormen var en smak 
av 60 årenes vintervær og ikke fremtidens ekstremvær. Sigbjørn Grønås, Gard Hauge og Eirik 
Mikal Samuelsen  (Cicerone nr 4 2006, årg 15, s32)

HAR DET SKJEDD FØR KAN DET SKJE IGJEN!!!



Forsikringsutbetalinger flyr i været
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Al Gore: Skyhøy økning i naturkatastrofer - 
skyldes klimaendringer   

Økning i omfang av naturkatastrofer - data fra CRED (Center for Research on the Epidemiology of Disasters)

Rett etter en rekke bilder av ofre for tørkem flom og andre værrelaterte katastrofer brukte  
Gore denne kurven som en manifestasjon på menneskeskapte klimaendringer 
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Al Gore måtte fjerne dette fra sitt foredrag
NY Times spurte CRED - som understreket at det er en lang rekke andre faktorer, ikke relatert til 
klimaendringer, som forårsaker den voldsomme økningen i naturkatastrofer.

“klimaendringer er muligens en faktor, men ikke en stor en, heter det i en 
uttalelse fra senteret”
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Laveste orkan-aktivitet på 30 år

• Akkumulert cyklon energi - inkludert den observerte økningen av orkaner i Nord-atlanteren sinde 1995

• Underrapportering tidligere kan gjøre at vi underestimerer nedgangen.

•  Sterk La Nina bidro til nedgang siste par år - men sterk La Nina vil ofte go flere orkaner i Atlanteren (og lav i Stillehavet)

Forskere ved Florida State University, utleder ACE - Accumulated Cyclone Energy 
Globalt sett har vi i dag den laveste verdi på 30 år.
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Trend i orkanaktivitet?

• Akkumulert cyklon energi - inkludert den observerte økningen av orkaner i Nord-atlanteren sinde 1995

• Underrapportering tidligere kan gjøre at vi underestimerer nedgangen.

•  Sterk La Nina bidro til nedgang siste par år - men sterk La Nina vil ofte go flere orkaner i Atlanteren (og lav i Stillehavet)

ACE for perioden 1950 - 2008 for Nord-Atlanteren, Øst- og Vest-stillehav
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Befolkningsvekst 

• Roger A. Pielke Jr., Joel Gratz, Chris Landsea, Douglas Collins, Mark A. Saunders, and Rade Musulin; Normalized Hurricane Damage in the United States: 
1900-2005; Natural Hazards Review; februar 2008.

10 mill

500 000

http://sciencepolicy.colorado.edu/admin/publication_files/resource-2476-2008.02.pdf
http://sciencepolicy.colorado.edu/admin/publication_files/resource-2476-2008.02.pdf
http://sciencepolicy.colorado.edu/admin/publication_files/resource-2476-2008.02.pdf
http://sciencepolicy.colorado.edu/admin/publication_files/resource-2476-2008.02.pdf


62



63

!Sheldon Ungar (Univ. Of Toronto): statistikk over nyhetsinnslag i USA (fra tv-
stasjonene ABC, NBC og CBS) som omhandlet orkaner, tørke, flom etc. 
"En   samtidig   økning   forsikringsutbetalinger tas også ofte til inntekt for 
dårligere vær. Dette gjøres  imidlertid  uten  å  peke på at utsatte kystområder 
som Florida har sett  en  kraftig  befolkningsvekst  med  tilhørende  
infrastruktur, og med stadig  mer  velstående  mennesker  enn  noen  gang 
tidligere. 

 

Mediedekning av ekstremvær

500% økning i antall nyhetsinnslag



64

Er været blitt mer ekstremt?

Mars02-mars01: “Ekstremvær” nevnte 2 ganger

 

Mediedekning av “ektremvær”

Merk den blå himmelen
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Et søk i NRK nyheter viser at ekstremvær nevnes oftere og oftere:

Mars08-mars07: “ekstremvær” nevnt ca 460

Mars07-mars06: ca 220

Mars07-mars06: ca 220

Mars06-mars05: 92

Mars05-mars04: 35

Mars04-mars03: 32

Mars03-mars02: 23

Mars02-mars01: 2

 

Mediedekning av “ektremvær”

IPCC 2007

I følge IPCC har stormaktiviteten gått noe ned!

Storm-index
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Havnivåøkning

Tidevannsmålinger viser en stigning på rundt 1 mm/år

Bjerknessenteret uttaler at havnivået stiger stadig raskere, og 
er nå oppe i 3 mm/år (Cicerone 2, 2006). Dette er basert på 
satellittmålinger de siste 15 år.
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Havnivåøkning
Satellittmålingene

Men IPCC omtaler målingene slik:

”Sea-level rise estimates from satellite altimetry exceed 
those from tide gauges. It is unclear whether this 
represents an increase over the last decades, variability, 
or problems with satellite calibration“.

Bjerknessenteret uttaler seg med stor sikkerhet, mens 
IPCC tar forbehold.
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Havnivåøkning

Holgate, 2007

Raten i havnivåøkningen var større første halvdel av forrige århundre enn i i siste 
halvdel. Mer markant er den store variabiliteten

Satellitter
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Havnivåøkning

Bjerknessenteret: Folk må bygge sine naust 2-3 meter over dagens stormflonivå   (Firda, 10 mars 2008)

De fikk svar fra en 81 år gammel fisker: “han hadde målinger som viste at det ikke hadde steget en millimeter siden 
han begynte å måle før krigen”
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Operaen truet?
“Jeg er overrasket over at de valgte å bygge så lavt” sier forsker fra Bjerknessenteret
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Hva med landhevingen?

Operabygget  - vil kanskje stå 10 cm høyere om 100 år!!!

Oslo stiger med 4 mm/år
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“Skepikere gamle lik?” 
(Debatt mellom jorunalist Helge Øgrim og redaktør i Dagsavisen Arne Strand  på P2, desember 2007)

"Det er nå bevist at det går mot en katastrofe dersom vi ikke 
endrer på dette. Da er det den kritiske journalistikkens oppgave å vise 
de konsekvenser som kan oppstå dersom vi ikke gjør noe"

"Det er helt meningsløst å grave opp igjen gamle lik som måtte mene 

at det ikke er bevis lenger for at global oppvarming er 

menneskeskapt."

"Det er nesten ikke seriøse uavhengige forskere igjen som er uenig i dette 

nå. INGEN uavhengige forskere stiller lenger spørsmålet...."
"De som nekter for dette er folk som gjerne er knyttet opp mot 
oljeindustrien eller bilindustrien eller andre særinteresser"

"Å trekke i tvil lonklusjonene fra FNs klimapanel er omtrent like dumt 

som å trekke i tvil Newtons gravitasjonteori eller Einsteins 

relativitetsteori!"

"Og alle seriøse politikere tar utgangspunkt i at dette er bevist"
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“Pensjonerte professorer og avdankede komikere” 
(Aftenpostens klimajorunalist Ole Mathismoen i sin “Het Klode” serie 19 mars 2008)

"..motkreftene som igjen krøp ut av skapet og mobiliserte, krefter med 
mye kapital i ryggen....”

“ de som klaget og fylte opp mailboksen min om at Aftenposten drev 
skremsel og hysteri, kampanjejournalistikk, anklager om at Aftenposten 
bare fremmet noen få forksere.. og for å spre frykt....”

“Signert av alt fra pensjonerte professorer til avdankede komikere og 

enkeltpolitikere som ville slå politisk mynt....”

“Selv da de så hva som skjedde, selv da jeg reiste rundt i verden og 
beskrev det, beviste at isen smelter i et vanvittig tempo....”
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“Glad for at folk slutter å snakke tøv!”
-”For 20 å siden gikk det an å si at man var usikker på vitenskapen. I dag er det 

uansvarlig, uforsvarlig, og høyst umoralsk å stille spørsmål ved alvoret i 
klimatrusselen”, sier Gro Harlem Brundtland.
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“Jorda er flat?”
- “Hadde det vært valg i middelalderen, så hadde det sikkert vært mulig å vinne 
velgere da også med å si at jorda var flat.” (Erik Solheim, 18/2 2008, Dagsavisen)

-Soleheim burde vite at det var kirke og øvrigheten som den gang en hadde “flat 
jord” på programmet, mens enkeltforskere med integritet stod imot og hevdet at 
jorda var rund.



Skremmende scenarier
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Et enda mer skremmende scenario

Forskere kommer med 
selektive data og 

tvetydige uttalelser

Miljøforkjempere og 
mediene oversetter dette 

til alarmerende utsagn

Politikere reagerer 
med å styre mer 

penger til forskerne
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Når skal mediene lære?



Svenske har funnet årsaken til oppvarmingen

Forklarer sommertid global oppvarming?
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Ta vare på kloden vår!
Uansett hva som forårsaker de observerte klimaendringer så finnes det mange gode 
grunner å redusere energiforbruk, utslipp av forurensende gasser og finne renere 
energikilder.
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IPCC 1990 - rekonstruert temperatur
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IPCC 2001 - rekonstruert temperatur

Hockeykølle-grafen
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Ultimate bevis for at temperaturen 
har steget


