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Hva betyr det å være skeptisk?
Vitenskapelig skepsis er sunt. Vitenskap er faktisk av
natur skeptisk. Oppriktig skepsis betyr at man tar for
seg den fulle bevismengden før man kommer til en
konklusjon. Men, når du tar en god titt på
argumentene til klimaskeptikere, da ser du ofte
håndplukking av biter av bevis mens data som
ikke passer med det forutinntatte synet blir
forkastet. Dette er ikke skepsis. Dette er å ignorere
fakta og vitenskapen.

Klima-håndplukking

Selektiv
håndplukking
kan få deg til å
tro at dette er en
blått kirsebærtre.
Men hva forteller
den fulle
bevismengden
deg?

Denne guiden ser på både bevisene for at
menneskelig aktivitet forårsaker global oppvarming og
på hvordan klimaskeptiske argumenter kan villede
gjennom å vise bare biter av det fulle bildet.

Menneskelige fingeravtrykk for klimaendringer
Det vitenskapsfolk ser etter er sammenhenger –
bevis uavhengig av hverandre som peker mot et
enkelt og konsist svar. Den fulle bevismengden
innen klimaforskning viser en rekke av markante
og tydelige menneskelige fingeravtrykk for
klimaendringer.

fra satellitter og instrumenter på bakken viser at
den ekstra mengden CO2 sperrer inne varme som

Målinger av typen av karbon som finnes i
atmosfæren viser at brenning av fossile brennstoff
øker konsentrasjonen av CO2 dramatisk. Målinger

Bevisene for menneskeskapt global oppvarming
er ikke basert kun på teori eller datamodeller, men
på direkte observasjoner foretatt i den virkelige
verdenen.

ellers ville ha sluppet ut til verdensrommet. Det er
en rekke med oppvarmingsmønstre som er i tråd
med en økt drivhuseffekt. Hele strukturen til vår
atmosfære er i endring.

Menneskelige Fingeravtrykk for Klimaendringer
Avkjøling øverst i atmosfæren

Tropopausen stiger

Den øvre atmosfæren krymper
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Mer fossilt karbon i luften

Mer varme kommer tilbake til Jorden
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Mønsteret på oppvarmingen i havet
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Mennesker øker CO2-nivået
Når du ser gjennom de mange argumentene til

inn CO2 og store mengder

klimaskeptikerne, kommer et mønster fram. De pleier å

CO2 blir oppløst i havet.

fokusere på små biter av puslespillet, mens de overser

Naturen absorberer 788

det fulle bildet. Et godt eksempel på dette er argumentet

milliarder tonn hvert år. Grovt

om at menneskelige utslipp av karbondioksid (CO2) er

sett balanserer naturlig

små sammenlignet med naturlige utslipp.

absorbering og naturlige

Argumentet er som følger. Hvert år slipper vi over 20

utslipp hverandre. Hva vi

milliarder tonn med CO2 opp i atmosfæren. Naturlige

gjør er å velte denne

utslipp kommer fra planter som puster ut CO2 og

balansen. Mens noe av våre

Vekten av
mengden CO2
sluppet ut hver
dag tilsvarer
8,000
oljeutslipp i
Mexicogolfen.

CO2-utslipp blir absorbert av

utgassing fra havet. Naturlige utslipp ligger til sammen
på 776 milliarder tonn per år. Uten en full forståelse av

havet og planter på land, så blir omtrent halvparten av

karbonsyklusen, vil våre utslipp se små ut sammenlignet

våre CO2-utslipp værende i luften.

med naturens bidrag.

Det fullstendige bildet av karbonsyklusen

Et ufullstendig bilde av karbonsyklusen
23
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På grunn av vår forbrenning av fossile brennstoff, er

12

atmosfærisk CO2 på sitt høyeste nivå på minst 2

Den manglende biten av bildet er at naturen ikke bare

millioner år. Og det går fortsatt opp! Argumentet om at

slipper ut CO2 den absorberer også CO2. Planter puster

menneskelige CO2-utslipp er små er villedende, fordi det
gir deg bare halve bildet.

Menneskelige Fingeravtrykk #1 Signaturen til fossilt brennstoff i luften & koraller

Fossile brennstoff slik som kull eller olje kommer fra eldgamle planter.
Så når vi brenner fossile brennstoff slik som kull og olje, da sender vi
mer av det lettere Karbon-12 opp i luften. Så vi forventer å se forholdet
mellom Karbon-13 og Karbon-12 falle.

-1.2

δ13C‰

Det finnes forskjellige typer av karbon i luften, kjent som
karbonisotoper. Den vanligste typen er Karbon-12. En tyngre type av
karbon er Karbon-13. Planter foretrekker den lettere Karbon-12.

-1.8
-2.4
-3.0

Forholdet mellom Karbon-13
og Karbon-12 i koraller

-3.6
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Dette er akkurat hva vi observerer i atmosfæren, i koraller og i
sjøsvamper. Så vi har sterke bevis for at økningen av karbondioksid i
luften er direkte forbundet med menneskelige utslipp.
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Målinger av 13C (forholdet mellom
Karbon-13 og Karbon-12) fra
9
koraller ved Great Barrier Reef.

Beviset for at mer CO2 forårsaker oppvarming
Karbondioksid fanger infrarød stråling (allment kjent som

• Den ekstra mengden med CO2 i atmosfæren

varmestråling). Dette har blitt bevist gjennom

forsterket den opprinnelige oppvarmingen. Det er den

eksperimenter i laboratoriet og satellitter som har funnet

positive tilbakekoblingen.

at mindre varme har sluppet ut i verdensrommet i løpet

• Den ekstra mengden med CO2 blandet seg i

av de siste tiårene (se Menneskelig Fingeravtrykk #2).

atmosfæren, og spredte oppvarmingen over hele

Dette er direkte bevis for at økende CO2-konsentrasjon

Jorden.17,18

forårsaker oppvarming.5

Dataene fra iskjernene er helt i tråd med
Satellitter observerer
mindre varme som
slipper ut til
verdensrommet

SOLEN

oppvarmingseffekten til CO2. Faktisk kan ikke den
dramatiske oppvarmingen idet planeten kommer ut av en
istid forklares uten tilbakekoblingen fra CO2. CO2tregheten motbeviser ikke oppvarmingseffekten til CO2.

Jorden varmes
opp og stråler
ut infrarød stråling

Tvert imot, så er det bevis for en positiv tilbakekobling.

Mer varme
kommer tilbake
til Jorden

JORDEN

Menneskelig Fingeravtrykk #2

Fortiden forteller også en interessant historie. Iskjerner
viser at i Jordens fortid, så gikk CO2-konsentrasjonen

Mindre varme slipper ut
til verdensrommet

opp etter at temperaturen begynte å gå opp. Denne
”CO2-tregheten” betyr at temperaturen påvirker mengden

Satellitter måler infrarød stråling idet det slipper ut
til verdensrommet, en klar observasjon av
drivhuseffekten. En sammenligning mellom
satellittdata fra 1970 til 1996 fant at mindre energi
slipper ut til verdensrommet ved de
bølgelengdene hvor drivhusgasser absorberer
energi. Forskere beskrev dette resultatet som
”direkte eksperimentelt bevis for en signifikant

CO2 i luften. Så oppvarming fører til mer CO2 og mer CO2
fører til mer oppvarming. Legg disse to sammen og du
får en positiv tilbakekobling. Positiv eller negativ
tilbakekobling betyr ikke nødvendigvis bra eller dårlig.
Positive tilbakekoblinger styrker klimaendringer som
allerede er i gang, mens negative tilbakekoblinger
undertrykker (svekker) klimaendringer.

økning i Jordens drivhuseffekt”.

Eksempel på en Positiv Tilbakekobling

4

Dette har siden blitt bekreftet av påfølgende
19,20

2
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I fortiden når klimaet ble varmet opp på grunn av
endringer i Jordens bane, førte dette til at havet slapp ut

Endring i spekteret for utgående stråling fra 1970 til 1996 på
grunn av økende mengder drivhusgasser. Negative verdier

mer CO2 til atmosfæren, noe som resulterte i følgende

betyr mindre utgående varme.4

effekter:

3

Beviset for at global oppvarming skjer
Et klimaskeptisk argument er så villedende at det krever
tre runder med bevis-håndplukking. Dette argumentet er
”global oppvarming stoppet i 1998”.

ned i havene, oppvarmingen av land og luft og
smeltingen av isen, da ser vi at planeten fortsetter å samle

21

Den første håndplukkingen er at argumentet beror seg på
temperaturdata som ikke dekker hele kloden, slik som
data fra Hadley Centre i Storbritannia. Datasettet til
senteret inkluderer ikke Arktis hvor oppvarmingen skjer
raskest. Datasett som dekker hele planeten finner at det
varmeste kalenderåret i målingene er 2005. Den varmeste
12-månedersperioden var juni 2009 til mai 2010.23

0.6

Temperaturvariasjon (°C)

0.4

Den varmeste 12-månedersperioden
noen gang målt;
juni 2009 til mai 2010

Variasjon i Varmemengde siden 1950 (10 Joules)

opp varme.26
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Akkumulert varme for Jorden siden 1950.26 Hastigheten på
energioppbyggingen siden 1970 tilsvarer 2.5 Hiroshima-

0

bomber hvert sekund.
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NASA GISS global temperatur
12-måneders glidende gjennomsnitt
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Menneskelig Fingeravtrykk #3

2000

Mønsteret på oppvarmingen av havet

År

12-måneders glidende gjennomsnitt av globale

Verdenshavene har jevnt og trutt bygd opp varme
over de siste 40 år. Det spesifikke mønsteret på
oppvarmingen i havet, med varme trengende inn
fra overflaten, kan bare forklares med oppvarming

temperaturvariasjoner.24
Den andre håndplukkingen er å hevde en langtidstrend
basert på en utvalgt tidsperiode. Havsykluser som El Niño
utveksler enorme mengder varme mellom havet og
atmosfæren, så overflatetemperaturen hopper opp og
ned fra år til år. For å finne den langtidsbaserte trenden,
så må vitenskapsfolk bruke teknikker som glidende
gjennomsnitt eller lineær regresjon som tar for seg alle
dataene. Disse viser at overflatetemperaturen har fortsatt

fra drivhuseffekten.

10

å stige siden 1998.23,25
Den tredje håndplukkingen innebærer at man bare ser på
overflatetemperaturen, som er et mål på atmosfærisk
temperatur. Over 80 % av den ekstra energien fra den
økte drivhuseffekten går med til å varme opp havene. For
å finne ut om den globale oppvarmingen fortsatte etter
1998, se på all varmen som samler seg opp i
klimasystemet. Når vi legger sammen varmen som går

Observert havtemperatur (rødt) sammenlignet med
modellresultater som inkluderer oppvarmingen fra
drivhuseffekten (grønt).10

4

Flere bevis for realiteten til global oppvarming
Noen påstår at mye av den globale oppvarmingen er
som en følge av værstasjoner plassert nær klimaanlegg
og parkeringsplasser. Av flere grunner vet vi at dette ikke
er sant. Vi kan sammenligne temperaturer fra
velplasserte værstasjoner med dårlig plasserte
værstasjoner. Både velplasserte og dårlig plasserte

I tillegg til overbevisende temperaturdata, så har vi en
stor mengde med observasjoner i mange forskjellige
systemer som er i tråd med en varmere verden.
Innlandsis smelter, og mister milliarder av tonn med is
hvert år. Havnivået stiger i en akselererende hastighet.
Dyrearter flytter seg mot polene og isbreer trekker seg
tilbake (noe som truer vanntilførselen for mange millioner

stasjoner viser den samme mengden med oppvarming.28

mennesker).32,33

En annen måte å sjekke termometermålinger er å
sammenligne dem med data fra satellitter.
Satellittmålinger viser en lignende oppvarmingstrend.
Dette er en bekreftelse på at termometrene gir oss et
nøyaktig bilde.

For å få en grundig forståelse av klimaet, så må vi se på
alle bevisene. Hva vi ser er mange uavhengige
observasjoner som alle peker mot den samme
konklusjonen – global oppvarming skjer.

Indikatorer for en Varmere Verden
Luftfuktighet

Isbreer
Temperaturen Over Land

Snødekket

Lufttemperaturen Nær Overflaten (troposfæren)

Temperaturen Over Havene

Tregrensen flytter seg mot polene og opp i høyden

Havoverflatetemperatur
Havnivå

Våren kommer tidligere

Innlandsis

Varmemengden i Havet
Dyrearter flytter mot polene og opp i høyden

Sjøis

Parmesan & Yohe 200332, NOAA34

Menneskelig Fingeravtrykk #4 Nettene varmes opp raskere enn dagene

øker raskere enn antallet varme dager.

Variasjon i Antallet
Varme Dager/Netter

Økt drivhuseffekt betyr at nettene burde varmes opp
raskere enn dagene. Om dagen varmer Solen opp
Jordens overflate. Om natten avkjøles overflaten
ved å stråle sin varme ut til verdensrommet.
Drivhusgasser demper denne avkjølingsprosessen.
Hvis global oppvarming var forårsaket av Solen, da
skulle vi ha sett at oppvarmingstrenden var sterkest
om dagen. I stedet ser vi at antallet varme netter

6

Varme Netter

4
2

Varme Dager

0
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Year
Langtidsvariasjon i antallet varme dager (rødt) & varme netter
1950

6

1960

(blått) per år. Varmt er definert som de øverste 10 %.

5

6

Hockeykølle eller hockeylag?
2

Strålingspådriv

”Hockeykølla” er en vanlig referanse til en rekonstruksjon
av temperaturen som går tusen år tilbake. Den bratte
oppvarmingen i nylig tid ser man som bladet på kølla.
Men det finnes mange hockeykøller i klimaforskning.
Mengden av CO2 som mennesker slipper ut, for det

Netto Strålingspådriv: solstråling + CO2
+ aerosoler (Watt per kvadratmeter)

1.5
1
0.5
0
-0.5

1000

meste gjennom brenning av fossile brennstoff, har en
merkbar hockeykølle-form over de siste 1000 år.

1200

1400

År

1600

1800

2000

Kombinert strålingspådriv fra variasjoner i solstråling, CO2
og aerosoler – de kortvarige effektene til vulkaner er utelatt.
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Menneskelige CO2-utslipp
(milliarder metriske tonn CO2)

20

38

Dette viser at klimaet vårt har bygd opp varme i nylig tid.
Vi ser en korresponderende oppvarming:
Temperaturvariasjon (°C)

10
0
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År
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Totale årlige CO2-utslipp (milliarder tonn).

1800
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Landtemperaturen på den Nordlige Halvkule
Rekonstruksjon av Moberg et al. 2005 (blått)
Instrumental temperatur (rødt)

0.5
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Den dramatiske økningen i CO2-utslipp er
sammenfallende med en sterk økning i atmosfæriske

-1
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CO2-nivå, som nå har nådd et nivå høyere enn på minst 2

Temperaturrekonstruksjon på den nordlige halvkule (blått)

millioner år.14

pluss instrumentale målinger av landtemperaturen på den
nordlige halvkule (rødt).21

375

Atmosfærisk CO2-konsentrasjon
(deler per million)

350

I løpet av det siste tiåret har en rekke med uavhengige

325

studier rekonstruert temperaturen over de siste 1000 år,

300

ved bruk av en mengde med data og forskjellige

275

analyseteknikker.40
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1600
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Temperaturavvik (°C)

CO2-nivå (deler per million) fra iskjerner ved Law Dome i
Øst-Antarktis (grønt)36 og direkte målinger fra Mauna Loa
på Hawaii (lilla).37
Strålingspådriv er en endring i planetens energibalanse
når klimaet akkumulerer eller taper varme. Flere faktorer
forårsaker disse endringene, som for eksempel
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-1.2
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CPS land with uncertainties
EIV land with uncertainties
EIV land+ocn with uncertainties
Mann and Jones (2003)
Esper et al. (2002)
Moberg et al. (2005)
HAD Observed Trend
CRU Observed Trend
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variasjoner i solaktiviteten, aerosoler (veldig små luftbårne

800

1000 1200
.
År

1400

1600

1800

partikler), endringer i Jordens bane og CO2. I løpet av de

Forskjellige rekonstruksjoner av temperaturen på den

siste 1000 år har de største pådriverne for

nordlige halvkule.40

2000

langtidsvirkende klimaendringer vært Solen, aerosoler og
CO2. Det kombinerte strålingspådriv fra disse faktorene

Alle disse hockeykøllene forteller en lignende og

viser en lignende form.

sammenhengende historie – mennesker har forårsaket en
omfattende og rask forstyrrelse i vårt klimasystem.

6

Hva forteller tidligere klimaendringer oss?
Et vanlig klimaskeptisk argument er at ”klimaet har endret

Så det er en stor ironi når tidligere klimaendringer blir

seg naturlig før i tiden og derfor kan ikke global

brukt for å motbevise den menneskelige påvirkningen på

oppvarming være forårsaket av mennesker”. Dette er det

global oppvarming. Den fagfelle-vurderte vitenskapen

samme som å si at ”skogbranner har skjedd naturlig før,

kommer faktisk til den motsatte konklusjonen. Tidligere

så ingen nylige skogbranner kan derfor være forårsaket

klimaendringer presenterer sterke bevis for positive

av mennesker”.

tilbakekoblinger som forsterker oppvarmingen forårsaket
av våre CO2-utslipp.

Vitenskapsfolk er fullt klar over at klimaet har endret seg
før. Faktisk gir fortiden oss viktige hint om hvordan

Eksempler på tilbakekoblinger

planeten vår reagerer på de forskjellige pådriverne i
klimaet. Vi kan se hva som skjer når Jorden akkumulerer

POSITIVE
TILBAKEKOBLINGER

økende nivå av drivhusgasser. Den viktige oppdagelsen
fra å studere forskjellige perioder i Jordens historie er det

Oppvarming
holder mer
vann i luften

faktum at positive tilbakekoblinger forsterker enhver
oppvarming.

Skyer
reflekterer
sollys

NEGATIVE
TILBAKEKOBLINGER

varme, om det måtte vært på grunn av mer sollys eller

41

Mer vanndamp fører
til flere skyer

Mer
vanndamp
fanger mer
varme

Skyer fanger
mer varme

Dette er hvorfor klimaet har endret seg så dramatisk i

POSITIV
TILBAKEKOBLING

fortiden. Positive tilbakekoblinger forsterker enhver
temperaturendring. Tilbakekoblinger er hvorfor vårt klima
er så sensitivt for drivhusgasser, hvorav CO2 er den
viktigste pådriveren for klimaendringer.

42

Menneskelig Fingeravtrykk #5 Mer varme kommer tilbake til Jorden
Trenden i nedadgående infrarød stråling

En økt drivhuseffekt betyr at vi bør se mer
infrarød stråling komme tilbake til Jorden
fra atmosfæren. Dette har blitt direkte
observert. Når vi tar en nærmere titt på
spekteret til nedadgående stråling, så kan
vi regne ut hvor mye hver drivhusgass
bidrar til oppvarmingen. Fra disse
resultatene ble det konkludert:
“Disse eksperimentelle dataene bør effektivt
avslutte argumentet fra klimaskeptikere om

-0.4

-0.3

at det ikke finnes eksperimentelle bevis for

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

Watts per square metre per year

sammenhengen mellom økningen i

Trenden i nedadgående infrarød stråling fra 1973 til 2008. Nord-Amerika

drivhusgasser i atmosfæren og global

er blank fordi at dataene i disse regionene dekker ikke hele perioden fra

oppvarming.”

8

1973 til 2008.43

7

Hvor sensitivt er klimaet vårt?
Klimafølsomhet er et mål på hvor mye den globale

Beregninger av Klimafølsomhet

temperaturen vil øke hvis atmosfærisk CO2 fordobles.

mest
sannsynlig

Det er velkjent at den direkte oppvarmingen fra en
dobling av CO2 (hvis man ser bort fra tilbakekoblinger)

sannsynlig
veldig sannsynlig

ligger på rundt 1.2 °C. Det store spørsmålet er hvordan

Instrumental
Periode

tilbakekoblinger reagerer på denne oppvarmingen. Vil
positive tilbakekoblinger forsterke oppvarmingen? Eller
vil negative tilbakekoblinger dempe oppvarmingen?
Klimafølsomheten har blitt bestemt ved bruk av en rekke
forskjellige teknikker. Instrumentale målinger,
satellittmålinger, varme i havet, vulkanutbrudd, tidligere

Nåværende
gjennomsnittlig
klimatilstand

klimaendringer og klimamodeller har alle vært undersøkt
for å kalkulere klimaets reaksjon på en oppbygging av
varme. Vi har en rekke med uavhengige studier som
dekker en rekke med perioder, som studerer forskjellige
aspekter ved klimaet og som bruker forskjellige
analysemetoder.

Klimamodeller

41

Forrige
Millennium

Den variasjonen i metoder maler et sammenhengende
bilde – en klimafølsomhet mellom 2 til 4.5 °C, med en
mest sannsynlig verdi på 3 °C. Dette betyr at positive
tilbakekoblinger forsterker den opprinnelige

Vulkanutbrudd

oppvarmingen fra CO2.
Noen få hevder at klimafølsomheten er mye lavere enn

Data

dette, og de siterer en studie av Lindzen og Choi.

Modeller

Denne studien bruker satellittmålinger av utgående

Forrige Glasiale
Maksimum

stråling, og antar en sterk negativ tilbakekobling. Men,

Millioner av
År Siden

studien ser bare på tropiske data. Tropene er ikke et
lukket system – en god del energi blir utvekslet mellom
tropene og subtropene. For grundig å kunne kalkulere
global klimafølsomhet, så trenger man globale
observasjoner. Flere studier som analyserer nær globale
satellittdata kommer fram til en positiv tilbakekobling.46,47

Flere bevislinjer
kombinert

En grundig forståelse for klimafølsomhet krever den fulle
bevismengden. Å påstå en lav klimafølsomhet basert på
en enkelt studie, er å ignorere de mange bevisene som
kommer frem til en positiv tilbakekobling og høy

0

klimafølsomhet.

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
41
Diverse Beregninger av Klimafølsomhet (°C)
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Konsekvenser av global oppvarming
Å hevde at global oppvarming vil være bra for

avhengige av havet for en betydelig del (>30 %) av

menneskeheten er å snu ryggen til de mange negative

proteininntaket deres.

konsekvensene. Det vanligste argumentet her er at

55

Når isbreer og snødekker minker, så gjør også

karbondioksid er ”planteføde”, så CO2-utslipp er en bra

vanntilførselen for millioner av mennesker som er

ting. Dette ignorerer det faktum at planter er avhengig

avhengige av disse ferskvannskildene det samme,

av mer enn bare CO2 for å overleve. Effekten fra ”CO2-

spesielt for jordbruk basert på kunstig vanning.

gjødsling” er begrenset og vil fort bli overveldet av de

Havnivåstigning og økt stormaktivitet vil påvirke millioner

negative effektene av varmestress, tørke og smog,

av mennesker i løpet av dette århundret idet rismarker

hvorav alle disse er ventet å øke i fremtiden. I løpet av

blir oversvømt av saltvann, sjøvann forurenser elver,

det forrige århundret, økte tørkeperiodene i intensitet

vannførende bergarter blir forurenset og befolkninger

globalt og den er ventet å øke i fremtiden. Planter kan

blir drevet vekk. Dette vil tvinge mange millioner av

ikke nytte seg av ekstra CO2 hvis de dør av tørst.50

mennesker til å flytte lenger inn i landet, noe som øker
risikoen for konflikter.56
Når noen sier at global oppvarming er en bra ting, ved å
nevne isolerte positive konsekvenser, husk da på at den
fulle bevismengden indikerer at de negative
konsekvensene langt på vei overskygger de positive
konsekvensene.

Menneskelig Fingeravtrykk #6
Raskere oppvarming om vinteren
Idet oppvarmingen øker, så er det ventet at
oppvarmingen vil være raskere om vinteren enn
om sommeren. Dette er fordi at drivhuseffekten
har større innflytelse på vinteren. Dette er det som
observeres i de instrumentale dataene.
Historiske & fremtidige tilfeller av tørke, ved bruk av

0.8

Palmers tørkeindeks. Blått representerer fuktige forhold,
0.6

Temperaturvariasjoner (°C)

rødt representerer tørre forhold. Et nivå på -4 eller mindre
blir betraktet som ekstrem tørke.

7,68

51

Det er mange konsekvenser av klimaendringer som har
ingen positive aspekter. Mellom 18 og 35 % av planteog dyrearter kan stå i fare for å bli utryddet innen 2050.
Havene absorberer mye av CO2-mengden i luften, noe

Oppvarming om Sommeren
Oppvarming om Vinteren

0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6

som fører til havforsuring. Dette er ventet å ha en
alvorlig destabiliserende effekt på hele næringskjeden i

1850

1900

1950

2000

År

havet, i tillegg til de negative effektene av bleking av

Utjevnede temperaturvariasjoner for vinter og sommer,

koraller som en følge av varmere vann (et dobbeltslag

midlet kun over land fra 1850 til 2009.21

fra global oppvarming). Omtrent 1 milliard mennesker er

9

Å skyte budbringeren
I november 2009 ble e-postserverne til Universitetet i

teknisk diskusjon av

East Anglia hacket og e-poster ble stjålet. Når et utvalg

teknikker for håndtering av

av e-post mellom klimaforskere ble publisert på

data som ligger tilgjengelig i

internett, så ble noen få utvalgte sitater tatt ut av

den fagfelle-vurderte

sammenheng og tolket som en avsløring på at global

litteraturen.

“Vitenskapsfolken
es prinsippfasthet
og ærlighet er
ikke trukket i tvil.”
INDEPENDENT
CLIMATE CHANGE
EMAIL REVIEW 59

oppvarming bare var en konspirasjon. Denne
Det er viktig å sette de

hendelsen har blitt kalt ”climategate” av noen. For å

stjålne e-postene i

avgjøre om det hadde blitt gjort noe galt, etterforsket

perspektiv. En håndfull

seks uavhengige undersøkelser fra England og USA de

vitenskapsfolk diskuterer

stjålne e-postene. Alle

“...ikke noe
bevis for
overlagt
vitenskapelig
forsømmelse i
noe av arbeidet
til Climatic
Research Unit.”
UNIVERSITETET I
EAST ANGLIA I
SAMRÅD MED ROYAL
SOCIETY 58

noen biter med klimadata. Selv uten disse dataene, så

etterforskningene frikjente
klimaforskerne.

er det fremdeles en overveldende og

57,58,59,60,61,62

sammenhengende bevismengde, nøye satt sammen av
Den mest siterte e-posten er

uavhengige vitenskapelige grupper fra hele verden.

Phil Jones' ”hide the

Noen få tvetydige sitater

decline”, som er jevnlig

tatt ut av sammenheng

feiltolket. ”Decline” refererer

kan tjene som en

faktisk til en nedgang i vekst

avledning for de som

av treringer siden 1960-tallet.

ønsker å unngå de fysiske

Siden veksten til trær er

realitetene til

påvirket av temperatur, så

klimaendringer, men som

passer bredden på treringer

ikke endrer noe på vår

ganske bra med historiske

forståelse av menneskets

temperaturmålinger. Men,

rolle i global oppvarming.
Climategate forsøker å

1960. Denne saken har blitt åpent diskutert i den

peke fingeren mot

fagfelle-vurderte litteraturen så tidlig som i 1995. Når du

vitenskapsfolk, men

ser på Phil Jones' e-post i sammenheng med

vender oppmerksomheten

vitenskapen som blir diskutert, så er det ikke

bort fra det som teller:

konspiratoriske planer som blir diskutert, men en

vitenskapen.

Menneskelig Fingeravtrykk #7

Avkjølende øvre atmosfære

PENN STATE
UNIVERSITY

0.5

Kaldere Øvre
Atmosfære

0

-0.5

Idet drivhusgasser fanger mer varme i den nedre
atmosfæren, så når mindre varme den øvre
atmosfæren (stratosfæren og de høyere lagene).
Så vi forventer å se en varmere nedre atmosfære
og en kaldere øvre atmosfære. Dette har blitt
observert av satellitter og værballonger.

60

-1

1

Varmere Nedre
Atmosfære

0.5
0

1980

1985

1990

1995

2000

2005

-0.5

Temperaturvariasjon (°C)

Temperaturvariasjon (°C)

noen treringer avviker fra termometermålinger etter

“Det eksisterer
ikke troverdige
bevis for at Dr.
Mann har drevet
med, eller tatt del
i, direkte eller
indirekte, noen
handlinger med
den hensikt å
undertrykke eller
falsifisere data.”

Year

Temperaturvariasjoner (grader Celsius) i den øvre og nedre

1

atmosfæren, målt av satellitter (RSS).64

10

Den vitenskapelige konsensus for global oppvarming
Av og til støter du kanskje på underskriftskampanjer

Over 97 % av klimaforskere mener at
mennesker forårsaker global
oppvarming

som lister opp vitenskapsfolk som er skeptiske til
menneskeskapt global oppvarming. Men veldig få av
de signaturene på disse listene er involvert i
klimaforskning. Det er medisinske vitenskapsfolk,
zoologer, fysikere og ingeniører, men veldig få hvis
ekspertise er innenfor klimaforskning.
Så hva tenker de ekte ekspertene? Flere studier har
undersøkt klimaforskere som aktivt publiserer
forskning. Hver studie fant det samme svaret – over 97
% av klimaforskere er overbevist om at mennesker
forandrer den globale temperaturen.

65,66

Dette er bekreftet av fagfelle-vurdert forskning. En
undersøkelse av all fagfelle-vurdert forskning under
emnet ”globale klimaendringer” publisert mellom 1993
og 2003 fant at blant de 928 rapportene funnet, så var
det ikke en eneste en som avviste konsensusen om at
menneskelig aktivitet forårsaker global oppvarming.

67

Konsensus av bevis
Saken om menneskeskapt global oppvarming er
ikke basert på telling av hoder, men på direkte
observasjoner. Flere uavhengige bevislinjer peker
alle mot det samme svaret.
Det er en konsensus av bevis for at
mennesker øker karbondioksidnivåene i
atmosfæren. Dette er bekreftet gjennom
målinger av hvilken type karbon som finnes
i luften. Det vi har funnet er mer av
karbonet som kommer fra fossile
brennstoff.
Det er en konsensus av bevis for at økende
CO2-konsentrasjon forårsaker oppvarming.

skjer nøyaktig ved de bølgelengdene hvor CO2
fanger varme – et klart menneskelig fingeravtrykk.

Det er en konsensus av bevis for at global
oppvarming skjer. Termometre og
satellitter måler den samme
Det er ikke
oppvarmingstrenden. Andre tegn på
bare en
oppvarming finner man over hele verden
konsensus av
minkende innlandsis, minkende breer,
økende havnivå og årstider som flytter på
forskere – det
seg.
er en

konsensus av
bevis.

Mønsteret på oppvarmingen viser de
avslørende tegnene på en økt
drivhuseffekt. Nettene varmes opp raskere
enn dagene. Vintrene varmes opp raskere enn
somrene. Den nedre atmosfæren varmes opp, mens
den øvre atmosfæren kjøles ned.

Satellitter måler mindre varme som slipper
ut til verdensrommet. Observasjoner fra overflaten
finner at mer varme kommer tilbake til Jorden. Dette
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Saken om menneskeskapt global oppvarming er basert på
mange uavhengige bevislinjer. Klimaskepsis fokuserer ofte på
små biter av puslespillet, mens den fulle bevismengden blir
ignorert.
Klimaet vårt er i endring, og vi er hovedårsaken gjennom våre
utslipp av drivhusgasser. Faktaene om klimaendringer er
avgjørende for å forstå verden rundt oss, og for å kunne ta
velbegrunnede avgjørelser om fremtiden.
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