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FORORD 
Når nyhedsmediernes mange historier om svigt i sundhedsvæsenet, om misbrug af sociale midler og om milli-

ard-hvid-vask er kommet frem i lyset, er det fordi, der var journalister, som havde viljen til at stille de rigtige spørgsmål. 

Og nyhedsmediernes dækning af den alvorlige COVID-19-pandemi med inddragelse af en lang række sundhedsfaglige 

specialister med forskellige synspunkter har vist, at hvor der er vilje, er der vej. Men når det gælder den såkaldte klima-

krise, der af mange betragtes som det alvorligste problem, verdenssamfundet står over for, savnes samme vilje til dyb-

deborende journalistik. Medierne støtter sig blindt til de samme få såkaldte klimaeksperter, som trofast følger FN's kli-

mapanels påstande og skrækscenarier og altid efterlader det indtryk, at de udtaler sig på den samlede forskningsverdens 

vegne. Og de pågældende forskere møder ingen kritik og ingen krav om faktatjek. Som en debattør drillende skrev: Nu 

venter vi spændt på nyheden om de mange fisk, der vil drukne på grund af den globale havstigning. Der findes endda 

journalister, som benytter medierne som platform til klimaaktivisme og dermed overskrider reglerne for god presseetik. 

Dermed efterlader medierne det indtryk, at det ikke længere er deres opgave at oplyse og give offentligheden en alsidig 

orientering, men i stedet at optræde værdiladet og bidrage til at styre klimapolitikken i en bestemt retning. 

Spørgsmålet om årsagen til nutidens klimaforandringer er mere kontroversielt, end det fremstilles af FN's klimapanel IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change) og nyhedsmedierne, for robuste observationsfakta viser, at virkelighedens 

klima arter sig anderledes end det teoretiske klima i de mangelfulde computerproducerede klimamodeller, som IPCC i 

egne fagrapporter betegner som "uegnede til prognoser om fremtidens klima". Men det er vore politikere ude af stand til 

at opfange og reagere rationelt på, for de lukker sig selv ude fra relevant information. Politikerne og den brede offent-

lighed har blind tillid til klimamonopolet IPCC og betragter klimapanelet som et orakel, der repræsenterer verdens sam-

lede videnskabelige ekspertise på klimaområdet. Politikerne handler efter devisen, at "det er bedre at forebygge end at 

helbrede", men det har, således som Bjørn Lomborg omtaler det i bogen False Alarm - how climate change panic costs us 

trillions, hurts the poor, and fails to fix the planet, enorme økonomiske omkostninger til ingen nytte. 

Både medier og politikere sætter fokus på "katastrofen" og taler om at "redde verden og klimaet", mens den brede of-

fentlighed sidder tilbage med det indtryk, at kloden har en kort tid tilbage, før det hele er slut. Det har skabt en folke-

stemning og et massehysteri med religiøse undertoner, og det rammer politikerne som en boomerang, så det politiske 

miljø ligesom medieverdenen er stærkt præget af meningspres og selvcensur. At gennemskue dette er en vigtig sam-

fundsopgave og afgørende for at bevare et sundt demokrati. 
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Den ensidige klimadebat forstærkes ved den stadige brug af påstanden om, at der blandt forskerne er 97 pct. enighed 

om, at størstedelen af den globale opvarmning er menneskeskabt. Som vi skal se, er påstanden 100 pct. forkert, men 

bruges stadig til at affærdige såkaldte skeptikere - der hævdes at udgøre et yderst beskedent mindretal - og til at afmon-

tere enhver seriøs klimadebat, men også til at skabe videnskabeligt alibi for politiske beslutninger, som griber stadig 

stærkere ind i samfundets aktiviteter med store menneskelige og økonomiske omkostninger. 

Den tidligere norske statsminister Gro Harlem Brundtland udtalte den 9. maj 2007 fra FN's talerstol: "Det er umoralsk at 

tvivle". I klimasagen skal alle åbenbart gå i takt, mener Fru Brundtland og sidestiller klimakritik med holo-

caust-benægtelse, men hun glemmer, at det både er legitimt at tvivle, og at retten til at stille kritiske spørgsmål er forsk-

ningens adelsmærke, mens antiskepticisme er pseudovidenskab og udfordrer ytringsfriheden og dermed demokratiet. 

Det gjorde dybt indtryk på mig, da en lærer ikke ville læse min bog Klimamyten - et opgør med tidens C02-panik, fordi 

vedkommende ikke ønskede at ændre sit syn på den såkaldte "klimakrise". Kan det skyldes berøringsangst for virkelighe-

den? Dén historie har inspireret mig til at skrive denne bog: 32 Myter om klimaet, du ikke skal hoppe på - læs hvorfor, hvis 

du tør! 

Med denne bog ønsker jeg at aflive nogle af de mange vedtagne "klimasandheder", der florerer ude i offentligheden, og 

som i virkeligheden er myter. Det siges, at det er umuligt at dræbe myter. Men kan det virkelig passe, at - "tidens klima-

forandringer vil føre til naturens og civilisationens undergang, og at børn og børnebørn står overfor en håbløs fremtid" - 

hvis ikke vi griber ind? Min rundrejse i klimaobservationernes verden har gjort det chokerende klart for mig, at de klima-

scenarier, nyhedsmedierne bombarderer os med, enten er halve sandheder, eller de er fordrejede eller direkte forkerte, 

så de efterlader et misvisende billede af klodens tilstand. Bogen er derfor en stemme i demokratiet og et nødvendigt 

modstykke til den mainstream journalistik og misinformation, som på klimaområdet præger skolebøger, nyhedsmedier og 

den politiske verden, og som i Danmark har udmøntet sig i en vidtgående og omkostningstung Klimalov-2019. 

Bogens første del omhandler myter om CO2 og den globale opvarmning, anden del beskæftiger sig med myter om føl-

gerne af global opvarmning, mens bogens tredje del omhandler myter om klima og samfund, bl.a. om klima-, energi- og 

miljøpolitik og grøn omstilling. 

I bogen har jeg forsøgt at imødekomme ønsket om en kortfattet bog om dette aktuelle emne skrevet i et alment forståe-

ligt sprog. I en populærvidenskabelig bog om et så kontroversielt emne er det nødvendigt med kildehenvisninger - også 

selv om disse refererer til videnskabelige artikler. De mange artikler, fagbøger, rapporter og netsider, som denne bog 

støtter sig til, er opført myte for myte bag i bogen og med tal i hævet skrift i teksten. 

Der skal rettes en varm tak til klimaforskerne astrofysiker, professor emeritus Jan-Erik Solheim, Tromsø Universitet, bio-

log, tidligere Norges Forskningsråd, Morten Jødal, glaciolog, professor Anders Scho- macker, Tromsø Universitet, fysiker, 

seniorforsker Jens Olaf Pepke Pedersen, DTU Space, og havforsker, forhenværende statsgeolog og tidligere direktør i 

Forskningsstyrelsen, professor emeritus Jens Morten Hansen, samt til civilingeniørerne Jesper Barfod og Leif Runge 

Schmidt for gode råd og konstruktive forslag. En varm tak går ligeledes til klimaforsker, professor Ole Humlum, Oslo Uni-

versitet, for det omfattende arbejde han lægger i driften af netsiden climate4you og til 

Anne Rouse, der løbende har holdt mig orienteret om klimastof i medierne samt til tidligere chefredaktør, journalist Peter 

Dall, der med sikker hånd har slået ned på sprogfejl. Den sidste tak skal gå til min hustru, Nathja, for hendes altid kærlige 

overbærenhed gennem de mest pressede perioder og for hendes tålmodighed med at holde mig i live under hele ar-

bejdsprocessen, der er foregået i Danmark og under ophold i Spanien. For eventuelle fejl påtager jeg mig alene ansvaret. 

Januar 2021, Johannes Kriiger 

"Det er dybt bekymrende, at nogle forskere, nyhedsmedier og politikere iscenesætter klimaforandringer som noget, der 

kan bekæmpes, bare vi har kampgejst nok" ligesom i 1500-tallet under den Lille Istid, hvor bueskytter prøvede at forandre 

vejret ved at skyde op i skyerne. Det var på samme tid, Martin Luther i anden sammenhæng udtalte: Verden vil bedrages. 

Fra Olaus Magnus, De Nordiske Folks Historie, 1555. 

 

Hvordan løser vi klimakrisen? Ved at se på virkeligheden. Jennifer 

Marohasy 2019 (australsk biolog) 
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INDLEDNING 

Er det sandt? Er det virkelig sandt? - Naturligvis er det sandt. FN's klimapanel IPCC siger det, politikerne siger det, og ny-

hedsmedierne beretter næsten dagligt om det: Vi står overfor en menneskeskabt klimakatastrofe, hvis ikke vi griber ind. 

Påstanden har, som vi skal se, skabt grundløse skræmmehistorier og et klimahysteri - et bål, som også mange forskere har 

bragt ved til, og som hos nogle mennesker - ikke mindst hos børn og unge - har skabt en mental tilstand, man kunne kalde 

prætraumatisk klimastress. TV2 Nyheder kunne den 7. oktober 2019 fortælle, at på spørgsmålet: Hvad bekymrer dig 

mest? - svarede et børnepanel på flere end 200 børn, at det først og fremmest er bekymringen for, at et familiemedlem 

bliver alvorligt syg, og dernæst: Frygten for klimaforandringer. Og det er ikke overraskende, for påstanden om en kom-

mende klimakatastrofe er gentaget så ofte og i så mange år, at der ikke længere sættes spørgsmålstegn ved dens sand-

hed. Det er følgende historier eksempler på: Danmarks giftigste fisk fjæsingen huserede i sommeren 2020 i større 

mængder end vanligt langs kysten af Nordsjælland. I den anledning udtalte John Mogensen fra den Nordsjællandske Kyst-

livredningstjenste frimodigt til TV2-Nyhederne den 18. august, at det er menneskets egen skyld, fordi den øgede mængde 

fjæsing skyldes den globale opvarmning. Og i Berlingske 10 dage senere anmeldte journalist Christina Hilstrøm en ny bog 

forfattet af børneforsker Per Schultz Jørgensen, der opfordrer børnefamilier til "at arbejde med at gøre deres livsstil bæ-

redygtig - både for planetens og børnenes skyld, for hvis ikke forældrene tager det alvorligt, kan børns bekymringer om 

klimaet give psykiske mén". Og i reklamebranchen oppereres med "klimakontrollerede priser", "klimamad" udvalgt af 

IRMA - og coop-app'en, hvor du kan se dit "klimaaftryk". Landbrugets svinebesætninger omtales som "klimasvin", og 

Forenet Kredit mener, at "Menneskeheden har taget et lån i klimaet". Ja, eksemplerne er talrige på folk, som er blevet 

klimakloge - eller ser deres interesse i det - godt hjulpet på vej af medierne. 

Påstanden om, at menneskets udledning af CO2 er den store synder, har i den grad manifesteret sig hos den brede of-

fentlighed, så jeg vil påstå, at det er den mest succesrige, men også mest kyniske markedsføring, der er gennemført i 

nyere tid. Dybest set er der tale om et manipulerende psykologisk eksperiment. For vi er lette ofre. Det moderne menne-

ske har på mange måder en narcissistisk tilgang til tilværelsen; vi dyrker problemer, påtager os skyld, betragter os selv 

som syndere, og har vanskeligt ved at acceptere, at vi lever i et tilfældigt øjeblik i en lang geologisk udvikling med natur-

givne klimaforandringer. Vi er ved at skabe et samfund af selvpiskere ligesom middelalderens flagellanter, og vi er villige 

til alle mulige tænkelige former for klimaaflad2. I hvert fald rummer klimakampen - som omtalt af pensioneret professor i 

naturfilosofi og videnskabsstudier, forhenværende statsgeolog og tidligere direktør i Forskningsstyrelsen Jens Morten 

Hansen, i en kronik i Kristeligt Dagblad5: "Klimapolitik som religionserstatning" - alle de elementer, der normalt kende-

tegner de mest ortodokse dele af store religioner: Konkret anvisning på, hvad der er godt og ondt, udpegning af, hvem 

der er gode, og hvem der er onde. Sortering af borgerne i rettroende og vantro. Retfærdige og syndere. Helgener og kæt-

tere. Og indførelse af et præsteskab, frygtens apostle, der skal forestå denne sortering af menneskene i frelste og for-

dømte. 

Landbruget kræves omlagt - for påstanden om, at husdyrene også er et problem for klimaet, fik daværende statsminister 

Lars Løkke Rasmussen til på delegeretmødet i Landbrug & Fødevarer i Herning 7.-8. november 2018 at komme med en 

opfordring til danske landmænd: "Vis at I også er utålmodige på klodens, børnenes og fremtidens vegne". Men landbru-

get skal ikke hoppe med på klimahysteriet - det er der ikke videnskabeligt belæg for nytter, ligeså lidt som det nytter at 

lukke ned for udvindingen af olie i Nordsøen, således som Klimarådet foreslår i en rapport 4. juni 2020, eller at være ve-

ganer, eller for den sags skyld at plante et træ som aflad for en flyvetur, således som socialdemokratiets formand, nuvæ-

rende statsminister Mette Frederiksen foreslog op mod det seneste folketingsvalg den 5. juni 2019. 

Man får det indtryk, at CO2 opfattes som en trussel, en giftgas, men CO2 skal betragtes som livets gas på linje med ilt. 

Mere CO2 i atmosfæren vil give en grønnere klode, der kan brødføde en stigende befolkning - det har gartnerne for 

længst indset og praktiseret i deres drivhuse. Og serier af satellitfotos viser, at de seneste tre årtiers udledning af CO2 har 

bidraget til at gøre kloden mere grøn. 

Kære læser - nu melder der sig forståeligt nok en form for sund skepsis. Derfor præsenteres du allerede nu for to figurer, 

som burde være folkeeje, fordi de begge er helt afgørende i en seriøs klimadebat, men da de er ubekvemme for FN's 

klimapanel IPCC, er de ukendte for den brede offentlighed og politikerne. Det skyldes, at mulighederne for medieekspo-

nering stort set kun går til dem, der som flokdyr bakker op om IPCC's påstande. 

Figur A, der er baseret på Lambert & Beers fysiske lov, viser, hvor meget temperaturen vil stige som følge af en trinvis 

stigning i luftens indhold af CO2 (se Myte 14). Det fremgår af figuren, at den største ændring i den globale temperatur 
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sker ved koncentrationer af atmosfærisk CO2 på mindre end 100 ppm (parts per million), dvs. 100 milliontedele, og at 

ændringen ved en fordobling fra det førindustrielle niveau på 280 ppm til 560 ppm er marginal. Det kan sammenlignes 

med at skulle male en sort væg rød. Første strøg har den største effekt, men dækker ikke helt. Det gør andet strøg der-

imod, mens tredje strøg giver det fuldendte indtryk. Med den nuværende C02- koncentration på 410 ppm vil yderligere 

udledning af CO2 blot medføre en klimaeffekt, der svarer til tredje strøg maling - altså ingen nævneværdig virkning. Det er 

uanstændigt at kalde det alarmerende. 

Den norske professor og tidligere direktør i Forskningsstyrelsen i Norge Ole Henrik Ellestad anfører i artikelsamlingen 

Naturen styrer klima (2017)4, at med en klimafølsomhed på 0,4 grader - dvs. den temperaturstigning, som kan forventes 

ved en fordobling af luftens indhold af C02 - kan den målte stigning i C02 fra 315 ppm i 1958 til 407 ppm i 2017 kun have 

medført en stigning i den globale temperatur på 0,15 grader. Eftersom kun få procent af atmosfærens C02 ifølge IPCC 

skyldes fossile brændsler (se Myte 31), betyder det, at kun en yderst beskeden del af den globale temperaturstigning i de 

seneste 60 år skyldes vores C02-udledning. Det er mindre end usikkerheden i beregningen af den globale middeltempe-

ratur. 

IPCC hævder i klimapanelets 2007-rapport (AR4, side 675)6, at mennesket har sat et kraftigt fingeraftryk på den globale 

opvarmning. De computerproducerede klimamodeller viser, at hvis den stigende udledning af C02 er årsagen til den glo-

bale opvarmning, vil der ske en opvarmning og dannes en såkaldt hot spot 8-12 km oppe over troperne, fordi luften dér - 

som illustreret i figur B - vil varmes dobbelt så hurtigt op som jordoverfladen nedenunder (se Myte 13). Men som det 

fremgår af figur B, er der langt mellem modellerne og de målte temperaturændringer fra balloner siden 1958 og fra satel-

litter siden 1979. Så det, der ifølge IPCC skulle være et klokkeklart signal på den alarmerende effekt af menneskets udled-

ning af CO2, falder hermed til jorden. 

De to figurer forklarer, hvorfor der er en stadig større afstand mellem klimamodellernes prognoser og observationsfakta. 

Ingen af IPCC's klimamodeller har forudset den nærmest manglende globale temperaturstigning i indeværende århund-

rede (se Myte 3). Det skyldes dels, at betydningen af C02 som drivhusgas er "uanstændig" overdrevet i klimapanelets 

modeller, dels at jordens klima er et meget sammensat system. 

Figur B. IPCC hævder ifølge en figur i IPCC's 2007-rapport (AR4), del 1, side 675, at hvis det er menneskeskabt C02 der er 

årsagen til den globale opvarmning, vil atmosfæren i 8-12 km højde over troperne varmes omtrent dobbelt så hurtigt op 

end jordoverfladen nedenunder, og at det vil skabe en såkaldt hot spot i den øvre troposfære. Men som det fremgår af 

figuren her, er der langt mellem IPCC's modeller og de målte temperaturændringer fra balloner og satellitter. Nye data 

viser, at denne tendens er siden 2007 yderligere forstærket, idet forskellen mellem modeller og observationsfakta fra den 

øvre troposfære nu udgør en faktor fem og ved jordoverfladen en faktor to. Det skyldes, at den globale opvarmning stort 

set er gået i stå, mens IPCC's modeller forudsætter en fortsat global opvarmning. Så det, der ifølge IPCC skulle være et 

klokkeklart signal på den alarmerende effekt af menneskets udledning af C02, falder hermed til jorden. Kilde: Douglas m. 

fl. 2008 3. Grafik: Ole Humlum. 

Der er talrige processer i spil, som forskerne endnu ikke har det fulde kendskab til, og blandt forskerne hersker der derfor 

stor usikkerhed om, hvor meget de enkelte processer påvirker klimaet. Ikke desto mindre hævder FN's klimapanel at 

kunne dokumentere, at de klimaforandringer, vi oplever i dag, i overvejende grad er menneskeskabte og skyldes industri-

landenes udledning af drivhusgasser til atmosfæren - baseret på klimamodeller, der overvejende støtter sig til klimadata 

fra den tid, hvor man har foretaget egentlige meteorologiske målinger, det vil sige de seneste 150 år. Men det er alt for 

kort tid, fordi man let stirrer sig blind på vejrbegivenheder og kortvarige klimaudsving. Det er den hede, tørre 

2018-sommer i Europa og hedebølgen 2019/2020 i Australien klokkeklare eksempler på (se Myte 9 og 10). Man må se 

længere tilbage og inddrage historiske klimadata, såkaldte proxy-data, for at kunne fange de naturlige svingninger og 

finde den egentlige årsag til vor tids klimaforandringer. 

Klimapanelets og mediernes dommedagsprofetier om fremtidens klima har allerede haft vidtrækkende konsekvenser. FN 

forsøger gennem Paris-aftalen fra 2015 at få industrilandene til at forstærke klimaindsatsen gennem en global handlings-

plan, og verden over vedtager skræmte politikere love, der skal forhindre eller dæmpe klimaforandringerne ud fra den 

opfattelse, at menneskets udledning af CO2 er den store synder. Men når der blandt forskerne hersker udbredt tvivl om 

årsagen til vor tids klimaforandringer, hvordan kan politikerne så føre en målrettet kamp mod fremtidige klimaforandrin-

ger? Spørgsmålet er nytteløst, for stemningen er i den grad pisket op, så klimadebatten for mange politikere og store dele 

af den brede offentlighed ikke længere er et spørgsmål om naturvidenskab, som kræver indsigt og fordybelse. Det er 
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blevet en "kamp for klimaet" uden tanke på, at der spildes enorme ressourcer på et urealistisk og nytteløst projekt - til 

gavn for hvem? 

Vi skal i det følgende se nærmere på en vifte af de mange myter og skrækscenarier om klimaet, som males med den bre-

de pensel på nyhedsfladerne og i læserbreves, debatindlægs og alarmforskningens følelsesladede indslag om børns, bør-

nebørns og klodens håbløse fremtid - men som du ikke skal hoppe på. Jeg vil indlede med myten om 97 pct. konsensus, 

som påstår, at der er enighed blandt forskerne om, at størstedelen af den globale opvarmning siden 1950 er menneske-

skabt. 

Velkommen til virkeligheden 

 

Sidste side af hovedindholdet 
De enorme mængder af penge, der afsættes til kampen mod en indbildt klimakrise, kan derfor bruges langt bedre til f.eks. 

sundhed og til at forbedre miljøet, hvor en lang række miljøproblemer med sikkerhed kan siges at være menneskeskabte. 

Uden viljen til at lade tvivl, kritik og spørgsmål komme til orde, vil vi ikke have en chance for at gøre klima- og miljøind-

satsen bedre. Jeg tvivler ikke på, at der kan være en menneskeskabt effekt på klimaet, men omfanget af denne effekt er 

endnu ikke dokumenteret og må derfor anses for at være yderst ringe i forhold til de naturlige klimavariationer. 

Klimakampen har vist, hvor galt det kan gå, når man politiserer et komplekst naturvidenskabeligt emne, som folk flest 

ikke har det ringeste begreb om, og hvor klimaaktivister og demonstranter har til- raget sig en magt, som langt fra står 

mål med deres viden om klimaændringer. Men tænk nu, hvis det hele falder fra hinanden, og vi skal til at forholde os til 

virkeligheden? Den tidligere amerikanske præsident Abraham Lincoln (1809-1865) skal have sagt: Man kan forføre men-

neskeheden et vist stykke tid, og man kan forføre nogle mennesker hele tiden, men man kan ikke forføre alle mennesker 

hele tiden. Nu venter vi spændt på klimahysteriets sammenbrud, som bliver yderst pinligt for politikere og presse, men 

som desværre vil svække offentlighedens tillid til forskerne. Naturen har bestemt ikke tænkt sig at tage hensyn til, at 

kloden nu er beboet. Klimahistoriske data viser, at vi lever i en tid med beskedne klimaforandringer - det bør vi prise os 

lykkelige for. 

 

SAMMENDRAG FOR BESLUTNINGSTAGERE 

Myte 1. 97 pct. konsensus: Den globale opvarmning er menneskeskabt.  

FN's klimapanel og medierne hævder, at der blandt klimaforskere er 97 pct. enighed om, at størstedelen af den globale 

opvarmning er menneskeskabt og vil få katastrofale følger for kloden, men det er et mediestunt, der bruges til at skabe 

videnskabeligt alibi for politiske beslutninger. 

En rundrejse i litteraturen har gjort det klart, at det er absurd at tale om konsensus indenfor klimavidenskaben. Klimavi-

denskaben er en forholdsvis ung videnskab, hvor der stadig gøres banebrydende og ofte overraskende opdagelser. Det er 

teorien om koblingen mellem kosmisk stråling og dannelsen af skyer - den såkaldte solteori - et eksempel på, men for det 

fastlåste og politiserede IPCC-system er solteorien ubekvem. 

I de fire "konsensus"-artikler, som den amerikanske rumfartsadministration NASA henviser til, er de stillede spørgsmål 

upræcise - eller behandlingen af datamaterialet er uigennemskueligt. Ved at se nærmere på f.eks. John Cook og hans 

medforfatteres datamateriale (2013), således som Brandon Shollenberger - forfatter til The Climate Wars - how the con-

sensus is enforced - og også andre har gjort, viste det sig, at der var færre end 100 artikler ud af 11.944 om "global climate 

change" eller "global warming", som ubetinget støtter IPCC's påstand om, at størstedelen af den globale temperaturstig-

ning (AGW) siden 1950 er menneskeskabt. Og spørger man amerikanske meteorologer tilkendegiver langt under halvde-

len, at de er enige i IPCC's påstand om AGW, selv om de er professionelle meteorologer og dagligt arbejder med vejr og 

klima. Dermed falder påstanden om 97 pct. konsensus totalt til jorden. De pågældende artikler, som NASA henviser til, 

viser ikke andet, end at der er enighed om, at CO2 er en drivhusgas, og at mennesket påvirker klimaet Men der tages ikke 

stilling til, i hvilken grad mennesket påvirker klimaet eller, om den globale opvarmning er alarmerende. Hundredvis af 

artikler publiceret verden over imødegår CO2-hypotesen og støtter hypotesen om, at klimaforandringerne fortrinsvis 

skyldes naturlige årsager. Konsensus er et politisk begreb - ikke et videnskabeligt. 
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Myte 2. Den globale opvarmning tog fart mod slutningen af 1900- tallet.  
FN's klimapanel IPCC hævder, at den globale opvarmning accelererede frem mod slutningen af 1900-tallet i takt med 

industrilandenes stigende udledning af CO2. I virkeligheden steg den globale temperatur i to adskilte perioder: Én i første 

og én i anden halvdel af 1900-tallet. Desuden præsenteres offentligheden for en overdreven global opvarmning frem-

kommet ved gennemgribende justeringer af temperaturdata, hvilket åbenbart har været den eneste måde, hvorpå IPCC 

har kunnet "dokumentere”, at den beskedne temperaturstigning siden den Lille Istid er unik og forårsaget af de øgede 

mængder CO2. Det gælder temperaturdata fra USA, New Zealand, Australien og andre dele af verden, hvor originale 

temperaturmålinger er blevet justeret radikalt, ligesom der også er udført gennemgribende justeringer af de globale 

temperaturserier, så de bidrager omkring 0,3 grader til den postulerede globale opvarmning på 0,7- 0,8 grader i løbet af 

1900- tallet. Det kan derfor konkluderes, at op gennem 1900-tallet er den globale temperatur steget mellem 0,4 grader 

og 0,7 grader, hvor det første tal bygger på originale temperaturserier og det sidste på justerede data. Ingen af disse vær-

dier er på nogen måde alarmerende. 

Myte 3. Temperaturen stiger - der er ingen pause i den globale opvarmning.  

I sin femte hovedrapport AR5 fra 2013 erkendte IPCC, at den globale opvarmning er fladet ud. Og året efter bekræftede 

den amerikanske rumfartsadministration NASA og den nationale ocean- og atmosfæreadministration NOAA, at den glo-

bale opvarmning er standset. Tilskyndet af Obama-administrationen dukkede Thomas Karls og Thomas Petersons op-

sigtsvækkende "pausenægter"-artikel så pludselig op og fik afgørende betydning for Paris-aftalen i 2015. Men Thomas 

Karls og Thomas Petersons "pausenægter"-artikel er et falsum, for fakta er, at den globale opvarmning stort set standse-

de for snart to årtier siden, selvom atmosfærens indhold af CO2 er fortsat med at stige jævnt. Det viser målinger fra satel-

litter, der med deres gode globale dækning giver det bedste billede af, hvorledes den globale temperatur har udviklet sig. 

I et interview til BBC News i 2010 svarede direktøren for East Anglia's Climatic Research Unit [CRU] Phil Jones fra 

IPCC-lejren ”Ja" til spørgsmålet: Er du enig i, at der ikke er sket nogen statistisk signifikant global temperaturstigning siden 

1995? Derfor er der heller ingen grund til klimaalarm og klimahysteri. 

Myte 4. Den globale temperatur er alarmerende høj.  
Gang på gang hævder IPCC og medierne, at den globale temperatur er steget til alarmerende højder siden 1975, og at det 

ikke er set tidligere. Men både i forrige og i nuværende mellemistid har der været perioder, hvor den globale temperatur 

har været højere eller lige så høj som nu. Denne kendsgerning understeger nødvendigheden af at se tilstrækkelig langt 

tilbage i tid og sammenligne fortidens temperaturudvikling med nutidens originale temperaturmålinger for at kunne give 

en realistisk bedømmelse af nutidens klimaforandringer. Problemet er, at vi har vanskeligt ved at acceptere, at vi lever i et 

tilfældigt øjeblik i en lang geologisk udvikling med naturgivne klimaforandringer. Naturen har bestemt ikke tænkt sig at 

tage hensyn til, at kloden nu er beboet - vi bør prise os lykkelige for, at vi lever i en tid med beskedne klimaforandringer. 

Myte 5. Hockeystavkurven giver et korrekt billede af temperaturen de seneste 1000 år.  
FN's klimapanel IPCC hævder, at den globale temperatur nu er den højeste i 1000 år. Påstanden udgår fra Michael Manns 

rekonstruktion af temperaturen 1000 år tilbage. Men temperaturkurven - den berømte hockeystav - er misvisende med 

grove metodefejl. Hovedparten af data bag Mann-kurven stammer nemlig fra målinger af tykkelsen af årringe fra overve-

jende børstekoglefyr - en træart, som kan blive flere tusinde år gammel, og som findes i de høje og tørre bjerge i det syd-

vestlige USA. Et NAS-udvalg (National Academy of Sciences Panel) har fastslået, at disse træer ikke egner sig til at blive 

brugt som indikator for netop temperatur, noget som forskere allerede påpegede i 1993. Ydermere har forskere vist, at 

en analyse af en serie helt tilfældige tal kunne resultere i en kurve formet som en hockeystav, når de benyttede Manns og 

hans kollegers fremgangsmåde; udsvingene i temperaturen dæmpedes mere og mere jo længere analysen strakte sig 

tilbage i tid, og dermed forsvandt middelalderens varmeperiode pludselig, og det betød, at Mann nu kunne påstå, at 1998 

var det varmeste år i dette årtusinde. Da der er sået begrundet tvivl om Hockey stavkurven, er det uheldigt, at den indta-

ger en så dominerende rolle i klimadebatten og har manifesteret sig hos politikere og den brede offentlighed som et rea-

listisk bud på den globale temperaturudvikling. Ifølge NAS-udvalget er Hockeystav- kurven det rene "junk". 

Myte 6. Den Lille Istid er et europæisk klimafænomen - ikke et globalt.  
Den Lille Istid beskrives ofte som perioden 1350-1900, hvor temperaturen på den nordlige halvkugle var koldere end i 

dag, men det er en myte. Den Lille Istid kendes ikke kun i Nordamerika og Europa - den var et globalt fænomen, men er 

som så mange andre historiske hændelser specielt godt dokumenteret i Europa. Den Lille Istid var ikke en sammenhæn-

gende periode med en nedkøling på omkring 1-2 grader - den bestod af et antal forholdsvis kolde perioder, der er sam-
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menfaldende med nedsat solaktivitet afbrudt af noget lunere tidsafsnit. I de seneste årtier er der atter registreret nedsat 

solaktivitet, og det varsler et koldere klima i fremtiden - og måske er vi ligefrem på vej mod en ny Lille Istid, mener nogle 

forskere. 

Myte 7. Temperaturen i Arktis stiger alarmerende.  
Nyhedsmedierne og nogle forskere efterlader det indtryk, at temperaturen i Arktis stiger alarmerende og hurtigere end 

forudset på grund af det stigende indhold af CO2 i atmosfæren, men virkeligheden viser noget andet. Temperaturen i 

Arktis er steget ligesom i 1930'rne, men der har bestemt ikke været nogen alarmerende temperaturstigning i indeværen-

de århundrede. I de seneste 80-90 år er det stort set ikke blevet varmere end tidligere de seneste 100 år i Arktis og Grøn-

land, og i de senere år er det begyndt at blive koldere. Det er en anden virkelighed end den meget benyttede klima- og 

alarmforsker Sebastian Mernild beskriver i DR og andre medier. Og virkeligheden står i skærende kontrast til WMO's kli-

mamodeller, der benyttes af IPCC, og som forudsiger en støt stigende temperatur i Arktis på 4 grader frem til år 2100. 

Men hvorfor omtaler IPCC og medierne aldrig varmeperioden i 1930'rne? 

Myte 8. Temperaturstigningen i Danmark accelererer.  
Gang på gang hævder nyhedsmedierne, at det bliver varmere og varmere i Danmark, og at temperaturstigningen i slut-

ningen af 1900-tallet er fortsat ind i det nye århundrede i et accelererende tempo, men det er en myte, som ikke har hold 

i virkelighedens klima. Den 2. april 2019 præsenterede TV2 Vejret seerne for en figur, der viste, at temperaturstigningen i 

Danmark er accelereret. Men figuren er misvisende og manipulerende, idet fagfolkene i TV2 Vejret havde benyttet en 

helt- hen-i-vejret-metode, hvorved man flyttede 1990'ernes opvarmning ind i dette århundrede. Dermed vildledte 7V2 

Vejret seerne og bidrog til at forstærke klimaskrækken op mod folketingsvalget 5. juni 2019, hvor klimaet indtog en cen-

tral plads i valgkampen. Men ifølge data fra DMI er temperaturen ikke steget i Danmark i indeværende århundrede. 

Myte 9. Den lange tørre og hede 2018-sommer i Danmark skyldes global opvarmning.  
Det er den almindelige opfattelse, at den lange varme og tørre sommer i Danmark i 2018 var et udslag af global op-

varmning. Nyhedsmedierne berettede om det, og magtfulde interesseorganisationer udnyttede situationen til endnu en 

gang at slå et slag for kampen mod klimaforandringer. Men den ekstremt tørre og varme sommer kan forklares ved det 

atmosfærefænomen, der kaldes den polare jetstrøm, som er en højtliggende, stærk luftstrøm, der omkring 60° N bølger 

rundt om jordkloden fra vest mod øst på grænsen mellem kold luft mod nord og varm luft mod syd og bidrager til at ud-

veksle varme og kulde mellem nord og syd. Når der ligger et massivt højtryk over Arktis, slår jetstrømmen nogle gevaldige 

sving og omfordeler varme og kulde og bidrager til at skabe regionale varme- og kulderekorder. Den lange varme og tørre 

sommer i Danmark i 2018 var derfor ikke et udslag af global opvarmning - der var i virkeligheden tale om en midlertidig 

omfordeling af varme og kulde på den nordlige halvkugle. Den globale middeltemperatur lå faktisk et stykke under gen-

nemsnittet for juni-juli de seneste 10 år, men det kunne vi ikke mærke meget til i Europa, for vi lever i et lokalt eller regi-

onalt klima - ikke i et globalt. Vejret er variabelt, og derfor sættes der fra region til region og over tid varme- eller kulde-

rekorder. Det falder åbenbart mest naturligt for journalister at koble disse vejrrekorder til klimaforandringer. 

Myte 10. Hedebølgen 2019/20 i Australien var usædvanlig. 
Australien blev i december 2019 ramt af en hedebølge, der dag for dag strammede sit greb om landet og medførte om-

fattende skovbrande landet over. Nyhedsmedierne berettede om varmerekorder, men hedebølgen var ikke usædvanlig. 

Baseret på 60 lange serier af faktisk målte temperaturer (rådata) er antallet af ekstremt varme dage ikke øget siden 1910, 

og det samme gælder de registrerede maksimumtemperaturer. Derimod har det australske meteorologiske institut 

(BOM) gennem omfattende justeringer i 2011 og 2017 afkølet fortiden i Australien så meget, så australierne og hele om-

verdenen har fået den opfattelse, at det er blevet meget varmere i Australien, og at den seneste hedebølge er helt 

usædvanlig. Hedebølger er ikke usædvanlige i Australien, hvor det var ligeså varmet om ikke varmere i sommeren 

1938/39. Og det samme var tilfældet i januar 1896 på et tidspunkt, hvor den Lille Istid sluttede. Hedebølgen 2019/2020, 

der begyndte noget tidligere end vanligt, kan bestemt ikke relateres til global opvarmning. 

Myte 11. CO2 er den dominerende drivhusgas.  
IPCC og nyhedsmedierne efterlader det indtryk, at CO2 er den dominerende drivhusgas, og at den globale opvarmning 

siden midten af 1970'erne er menneskeskabt og skyldes den stigende udledning af CO2. Både klimamodellerne og hele 

den klima- og energipolitiske dagsorden er baseret på denne opfattelse. Men det er uholdbart. Når IPCC beregner, hvilken 

virkning et øget indhold af atmosfærisk CO2 har på den globale temperatur, undlader klimapanelet at medtage virkningen 
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af så afgørende termodynamiske og hydrologiske processer som konvektion og skydannelse, for det er IPCC simpelt hen 

ikke i stand til at beregne og omsætte til et computersprog, og det er en væsentlig årsag til, at klimamodellerne ikke 

stemmer overens med observationer fra det virkelige klima. IPCC erkender selv, at de har problemer med at afgøre, om 

skydannelsen har en dominerende virkning på det globale klima, men denne usikkerhed når ikke ud til offentlighedens 

kendskab og indgår derfor ikke i klimadebatten. Betydningen af CO2 som drivhusgas er "uanstændig” overdrevet. Både på 

grund af vanddamps molekylære egenskaber og de store mængder af vanddamp i atmosfæren er vanddamp i virkelighe-

den den dominerende drivhusgas. Men modsat CO2 bidrager vanddamp til at skabe skyer, der virker som et kølende 

tæppe, fordi skyer hindrer en betydelig del af solstrålingen i at nå Jordens overflade; vanddampen svækker simpelt hen 

virkningen af CO2 betydeligt. 

Myte 12. Drivhusgassen CO2 styrer den globale temperatur.  
De klimamodeller, som IPCC har fremlagt i klimapanelets rapporter forudsætter, at en stigning i atmosfærens 

CO2-indhold vil ændre klimaet og få den globale temperatur til at stige. Mange undersøgelser viser, at det forholder sig 

lige omvendt: En stigning i atmosfærisk CO2 halter tidsmæssigt bag efter en stigning i den globale temperatur. Ændringer 

i atmosfærisk CO2 - både tidligere og nu - er overvejende et resultat af ændringer i temperaturen, specielt havtempera-

turen, og ikke omvendt - og årsag kommer som bekendt altid før virkning. Målinger viser, at temperaturen stiger først, og 

derefter stiger luftens indhold af CO2. Når CO2 er steget og burde kontrollere temperaturen, så aftager temperaturen 

imod al IPCC-logik. At der optræder et sammenfald mellem temperatur og CO2 i den korte periode 1980-2000 er langt fra 

et tilstrækkeligt argument for IPCC's påstand, det bekræfter udfladningen af den globale temperatur de seneste par årti-

er, selvom luftens indhold af CO2 fortsat er stigende. 

Myte 13. IPCC's klimamodeller er troværdige og kan forudsige Jordens temperatur 100 år 
frem.  
De klimamodeller, som FN s klimapanel IPCC benytter, forudsiger drastiske globale temperaturstigninger og øget havstig-

ning og andre voldsomme følgevirkninger de næste 100 år på grund af menneskets udledning af CO2 til atmosfæren. IPCC 

påstår, at temperaturstigningen efter 1970 skyldes en øget drivhuseffekt, og at temperaturen ellers ville have været fal-

dende. Hele den klima- og energipolitiske dagsorden tager udgangspunkt i disse klimamodeller og påstande. Men det er 

pseudovidenskab, når IPCC påstår, at klimamodellerne er rigtige, for de mangler væsentlige sider af det hyperkomplekse 

klimasystem og stemmer derfor ikke overens med observationerne fra den virkelige verden. Der er en lang liste af fysiske 

og kemiske processer, som ikke er helt forstået, og som derfor enten udelades i klimamodellerne eller beskrives utilfreds-

stillende og derfor ikke matcher de observerede data. IPCC's egen vurdering af usikkerheder i klimamodellerne kommer 

til udtryk i det tekniske sammendrag i klimapanelets 2013-rapport (AR5): Der er modelusikkerhed i indbygningen af rele-

vante klimaprocesser såsom skydannelse og nedbørsændringer over land og stor usikkerhed i forudsigelser af havstigning, 

tropiske orkaner, stormaktivitet, ekstremvej og klimafænomener, som påvirker regionale klimaforandringer. IPCC kon-

kluderede allerede i klimapanelets 2001- rapport: "I klimaforskning og computermodellering må man gøre sig klart, at 

klimasystemet er et kaotisk system, og at det derfor ikke er muligt, at udtale sig om fremtidens klima”. IPCC's klimamo-

deller er derfor ikke tilstrækkelig robuste til at producere prognoser om fremtidens klima, sådan som nogle forskere ellers 

hævder. Menneskets indflydelse på klimaet er overvurderet af IPCC; naturlige klimavariationer er fortsat drivkraften bag 

det globale klima og dets variationer. 

Myte 14. Fortsat udledning af CO2 vil føre til en global klimakatastrofe. 
 Internationale forskere advarede i sommeren 2018 om, at verden allerede står overfor en global klimakatastrofe, som på 

længere sigt vil skabe hot house tilstande på grund af ukontrollérbare dominovirkninger i det komplekse klimasystem, og 

at det vil ske, selv om udledningen af CO2 reduceres. Historien har gjort dybt indtryk på politikerne, ikke mindst på da-

værende energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, der krævede international handling. Men er der 

videnskabeligt belæg for denne advarsel, eller er vi blot vidne til endnu en af alarmforskningens historier? Fysiske love 

viser, at et øget C02-indhold i atmosfæren har yderst ringe indflydelse på jordklodens klima. Mange forskere mener, at 

klodens klima først og fremmest er bestemt af naturgivne processer og svingninger påvirket af bl.a. den kosmiske stråling 

og Solens aktivitet, atmosfærens indhold af vanddamp og skydannelsen samt tyngdepåvirkningen fra solsystemets øvrige 

planeter og Månen. Alarmer om tipping point, hvor opvarmningen løber løbsk, er der ikke nogen videnskabelig dækning 

for på den måde, som kloden og atmosfæren er udformet. 
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Myte 15. Ozonhullet over Antarktis skyldtes udledning af CFC- gasser. 
 Påstanden om at industrilandenes udslip af freongasser, de såkaldte CFC-gasser, i slutningen af 1900-tallet har skabt et 

kæmpe hul i ozonlaget over Antarktis er en myte. Ozonhullet har altid eksisteret og er skabt af naturen selv. Størrelsen af 

ozonhullet over sydpolen måles hvert år i september og oktober, hvor den antarktiske vinter slutter, og sollyset bryder 

frem og sætter gang i de kemiske processer, som frigør de stærkt ozonskadelige klor-atomer. Det er derfor på denne tid 

af året, at ozonhullet er størst. De seneste 25 år har størrelsen svinget mellem 20 og 25 mio. km2. I 2006 var ozonhullet 

over Antarktis det største i mange år, i 2012 var det derimod rekordlille, i 2015 var hullet igen stort, det fjerde største, 

som er registreret, og i 2016 var ozonhullet allerede skrumpet kraftigt ind. Uden for de polare områder kan ozonlagets 

tykkelse også variere meget fra sted til sted og fra år til år, således som det fremgår af data fra Ozone Trends Panel. Den 

britiske meteorolog G.M.B. Dobson (1889-1976) påviste et ozonhul over Arktis allerede i begyndelsen af 1940/rne, og 

under det internationale geofysiske år 1956/57 blev der registreret et ozonhul over Antarktis, som var større end det 

legendariske ozonhul i 1985. Da det var på et tidspunkt, hvor produktionen af CFC-gasser endnu var ubetydelig, kan et 

stort ozonhul over Antarktis ikke tilskrives udslippet af menneskeskabte CFC-gasser, hvis bidrag til nedbrydningen af ozon 

er uhyre beskedent i forhold til naturens egne bidrag, bl.a. fra havvands afgivelse af klor til atmosfæren og fra vulkanud-

brud. Det er tilsyneladende naturen selv, der skruer op og ned for størrelsen af hullet i ozonlaget over det antarktiske 

kontinent. 

Myte 16. Kosmisk stråling og skyer har ringe indflydelse på det globale klima.  
Gang på gang hævdes det, at Solteorien, der beskriver koblingen mellem Solens aktivitet, kosmisk stråling, dannelsen af 

skyer og klimaet på Jorden, kun har en forsvindende lille indflydelse på klodens klima. I IPCC's rapporter får Solteorien i 

modsætning til C02-hypotesen derfor en yderst perifer omtale og indgår ikke i panelets klimamodeller. For IPCC er dan-

nelsen af skyer et af de helt store ukendte elementer i klimasystemet, når man skal forudsige fremtidens klima. Men ny 

banebrydende dansk forskning har klarlagt den egentlige mekanisme bag Solteorien, som bliver svær at ignorere, idet 

man har påvist en reel kobling mellem Solaktivitet, kosmisk stråling og skydannelse, og at omfanget af det globale sky-

dække har en afgørende indflydelse på det globale klima. Dermed ikke sagt, at CO2 ingen indflydelse har på klimaet, men 

dens betydning er overvurderet, mens Solens aktivitet og den kosmiske stråling har langt større indflydelse på klimaet 

end hidtil antaget. 

Myte 17. Havisen i Arktis smelter i et galopperende tempo.  
I klimadebatten har havisen i Arktis nærmest ikon-status. Skal man tro klimamodellernes spådomme, vil havi-

sen i Arktis være borte i nær fremtid, og ifølge nyhedsmedierne skyldes det menneskeskabt global opvarmning. 

Smeltningen af havisen er en selvforstærkende proces, der efter alarmforskningens udsagn vil nå et kritisk 

punkt, hvor havisen vil smelte væk i en galopperende kædereaktion og have meget svært ved at vende tilbage. 

Men vil det virkelig gå så galt? Nutidens ændringer i udbredelsen af havisen i Arktis falder inden for de normale 

udsving, der helt givet også vil optræde i fremtiden. Havisen har aldrig haft en stabil udbredelse, således som 

nyhedsmedierne ofte giver indtryk af. Det vi er vidne til i dag er ikke en galopperende smeltning af havisen mod 

et isfrit hav omkring nordpolen, men et indblik i naturens vældige mølle, hvor bl.a. den såkaldte arktiske 

svingning AO på kort sigt skruer op og ned for havisens udbredelse i harmoni med de herskende naturkræfter i 

de polare egne. På længere sigt er havisen i Arktis gradvist svundet ind de seneste 150 år siden slutningen af den 

Lille Istid. Derfor bevæger nyhedsmedier, politikere og en internordisk TV-serie sig på Tynd is, når de giver 

offentligheden indtryk af, at det natursceneri, der udspiller sig i Arktis i dag, er et produkt af menneskeskabt 

CO2. 

Myte 18. Isbjørnebestanden i Arktis sulter og vil snart uddø. 
Isbjørnen er blevet den globale opvarmnings martyr, men påstanden om at den vantrives og snart vil uddø, er en myte. I 

Arktis er forholdene omkring havisen i dag mange steder ideelle for isbjørnebestanden, der trives og vokser. De aktuelle 

klimaforandringer har bestemt ikke skadet isbjørnen. Selv om havisen er skrumpet ind, er der i dag flere isbjørne end for 

40 år siden; bestanden er i vækst og tæller nu 25-30.000 isbjørne. Fremgangen skyldes blandt andet, at smeltningen af 

havisen har skabt større områder med åbent vand sommer og efterår. Åbent vand om sommeren har en positiv effekt på 

hele fødekæden i det ellers næringsfattige Polarhav. Når havstrømme tilfører næringsstoffer fra Beringhavet og Atlanter-

havet, bidrager det åbne vand til, at fotosyntesen øges. Så vokser mængden af plankton og dermed også mængden af 

polartorsk. Og polartorsk er vigtig føde for ringsælen, som isbjørnen lever af. Gennem hele sommeren opholder ringsælen 
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sig i åbent vand, hvor den feder sig op. isbjørnen har det derfor bedst, når der er tilstrækkelig med is om foråret og store 

områder med åbent vand sommer og efterår. I Arktis er havisen ikke skrumpet nævneværdigt ind i de afgørende måneder 

de seneste mange år. Antallet af isbjørne kan svinge meget, men der er ingen fare for, at isbjørnen uddør. Gennem årtu-

sinder har isbjørnen tilpasset sig et Arktis med store naturlige udsving i temperatur- og isforhold, så isbjørnen er ikke et 

truet dyr. Den største trussel mod isbjørnebestanden er ukontrolleret jagt og for meget og for tyk havis. 

Myte 19. Grønlands Indlandsis og Antarktis smelter i et forrygende tempo.  
Indlandsisen på Grønland vil kollapse, og nu smelter også isen på Antarktis i et alarmerende tempo, lyder budskabet fra 

nyhedsmedierne, og spørger man IPCC, skyldes det den globale opvarmning fremkaldt af menneskets udledning af CO2. 

Men er der videnskabeligt belæg for det? Grønlands Indlandsis og isskjoldet på Antarktis smelter ikke i et forrygende 

tempo. På grund af de mange processer, der påvirker det antarktiske isskjolds tilstand er den fremtidige og selv den nu-

værende tilstand af det antarktiske isskjold ukendt. Meget tyder dog på, at det østantarktiske isskjold er stabilt og at glet-

sjerne på den antarktiske halvø er begyndt at ændre tilstand fra en negativ til en positiv massebalance. Så de dystre ud-

sigter, som nogle forskere og medier lægger for dagen, er der åbenbart ikke belæg for. Det vi oplever i Grønland i dag er, 

at Indlandsisen er på vej tilbage til en mere normal situation efter, at den har været længere fremme under den Lille Istid, 

hvor Indlandsisen havde den største udbredelse siden sidste istid. Indlandsisen mister ismasse ikke bare ved klimabetin-

get smeltning, men også fordi der brækker is af de gletsjere, der når ud til havet. Den sidstnævnte form for tab kaldes 

dynamisk ismassetab, fordi det er knyttet til isens bevægelse og glidning på underlaget og må ikke forveksles med bidra-

get fra smeltning på isens overflade, men det er lige præcis, hvad nyhedsmedierne og nogle forskere gør; de skelner ikke, 

for dem er det hele smeltning, og således bliver det derfor også opfattet hjemme i stuerne foran fjernsynet. Under alle 

omstændigheder ligger tabet af is inden for det naturlige, som det tidligere er set. Ikke mindst derfor er det dristigt, når 

nyhedsmedier og politikere giver offentligheden det indtryk, at det natursceneri, der udspiller sig ved Indlandsisens rand i 

dag, er et produkt af menneskets udledning af CO2. 

Myte 20. Kilimanjaros is- og snekalot forsvinder på grund af global opvarmning.  
Ligesom Isbjørnen og havisen i Arktis har is- og snekalotten på bjergmassivet Kilimanjaro nær ækvator fået ikon status i 

klimadebatten. Ifølge den tidligere amerikanske vicepræsident Al Gores oscarvindende film om skræmmende globale 

klimaforandringer - En ubekvem sandhed - er den vigende iskalot på toppen af Kilimanjaro et klokkeklart bevis på menne-

skeskabt global opvarmning. Det er forkert, siger forskere, der har studeret klimaforandringer og gletsjervariationer på 

Kilimanjaro: De har vist, at gletsjerne på Kilimanjaro kort og godt skrumper, fordi nedbøren i denne del af Østafrika er 

aftaget markant gennem de seneste 100 år. Gletsjerne får så at sige mindre føde og må gradvis tilpasse sig de ændrede 

forhold. 

Myte 21. Havene stiger alarmerende.  
Havstigning er forståeligt nok en af de mest frygtede følgevirkninger af global opvarmning, fordi den vil berøre millioner 

af mennesker i verdens kystegne. Klimamodellernes forudsigelser om uoverskuelige og altødelæggende havstigninger 

forårsaget af menneskeskabt global opvarmning har verden over skabt en katastrofestemning, og det bål har ikke mindst 

USA's tidligere vicepræsident Al Gore båret ved til gennem sin omfattende kampagne "Stop global opvarmning". Men den 

offentlige debat er præget af misinformation og en blind tillid til de computerproducerede klimamodellers scenarier. 

Mange forskeres analyse af talrige tidsserier fra traditionelle vandstandsmålinger i alverdens havne, viser, at den nuvæ-

rende globale havstigning generelt ligger i intervallet 1,0 til 1,8 mm/år, mens de meget usikre satellitmålinger viser en 

stigning på 3,1 mm/år - altså 2-3 gange så meget, som kan dokumenteres med havnenes kontrollerbare målinger. I dag 

benytter IPCC de høje tal, selv om der er en række tekniske problemer med højdemåling fra satellitter. Desuden hævder 

IPCC, at den globale havstigning er tiltagende, og at det fortrinsvis skyldes menneskeskabt global opvarmning. Givetvis 

benytter IPCC de høje tal, fordi de harmonerer bedre med de skræmmebilleder, vi præsenteres for i nyhedsmedierne. De 

blev bl.a. benyttet på FN's konference i Madrid i december 2019. Dermed ignorerer IPCC de tusindvis af data fra traditio-

nelle vandstandsmålinger, bl.a. fra PSMSL's og NOAA's databaser, der viser en beskeden stigning i det globale havspejl og 

en manglende accelererende havstigning. Vandstanden i verdenshavene er dokumenteret fra hundredvis af havne med 

århundredlange serier af daglige vandstandsmålinger, og de viser at vandstanden ikke er steget mere i de seneste årtier, 

end den har gjort i hele den instrumentale periode. Det har naturligvis en afgørende betydning for myndighedernes kli-

matilpasning ved kyster rundt i verden. Den påståede alarmerende afsmeltning af Grønlands Indlandsis og Antarktis af-

spejler sig ikke i havstigningen. Det, der har betydning for natur og mennesker ved kysten, er ikke den beskedne globale 
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havstigning på mindre end 2 mm/år, men havets højde i forhold til land på en given lokalitet, det såkaldte relative havni-

veau - og vejret. Eftersom den globale havstigning er påvirket af naturlige svingninger som f.eks. AMO-svingningen, der 

har en svingningstid på ca. 70 år, skal man være yderst varsom med at bruge for korte måleserier, hvis man vil undgå at 

drage forhastede slutninger om tendensen i havspejlsændringer. Den nuværende havstigning på 10-18 cm per århundre-

de er dén som digelandet Holland og dets myndigheder og store vandbygningsfirmaer anser for det mest realistiske sce-

narie. 

Myte 22. Tropiske koraløer drukner.  
Mange miljøforkæmpere - og med dem USA’s tidligere vicepræsident Al Gore - påstår, at Stillehavets koraløer vil drukne, 

fordi havet stiger som følge af menneskeskabt global opvarmning, og at det vil ramme øsamfundene og skabe tusindvis af 

klimaflygtninge. Men påstanden bunder i uvidenhed og er i strid med solide, naturvidenskabelige fakta. Fakta er, at øerne 

synker i havet på grund af bevægelser i jordskorpen og derfor har været ramt af oversvømmelser allerede længe før, der i 

følge IPCC var tegn på menneskeskabte klimaforandringer. Det er derfor misvisende at hævde, at indbyggerne på Fi-

ji-øerne i Stillehavet og Maldiverne i Det Indiske Ocean er klimaflygtninge. Koraløernes overlevelse er netop betinget af et 

stigende havniveau, og det er stik modsat det, som medierne indoktrinerer offentligheden med. At forsøge at stoppe 

koraløernes ødelæggelse ved at reducere udledningen af CO2 er derfor nytteløst. Koraløernes eksistens er et lokalt anlig-

gende. Det handler om, at forvalte koraløerne ud fra en forståelse af det dynamiske system, hvor koralmateriale i form af 

sand og grus løbende skal kunne fyldes op på øerne ved hjælp af bølger, tidevand og vind. 

Myte 23. Øget surhedsgrad i oceanerne nedbryder koralerne.  
Det er blevet en almindelig opfattelse, at menneskets udledning af CO2 vil føre til en forsuring af verdenshavet og skabe 

alvorlige problemer for alle dyr i havet, der danner deres kalkskaller og skeletter af calciumkarbonat (CaCOs), såsom mus-

linger, krebsdyr, snegle, søpindsvin og koraller. Men havvand er ikke en syre og har aldrig været det og vil heller ikke blive 

det i fremtiden. Tværtimod vil verdenshavet drage nytte af et tilskud af CO2. Virkeligheden viser, at ændringer i oceaner-

nes pH-værdi på grund af øget indhold af CO2 i atmosfæren falder indenfor de naturlige variationer i pH både i nutidens 

og fortidens oceaner. Mere CO2 i havvandet vil ikke alene øge kalkdannelsen, men vil også stimulere fotosyntesen. Ver-

dens koraller er tilstrækkelig robuste til at klare klimaforandringer, men når lokalsamfundene ødelægger korallernes na-

turlige miljø er sagen en ganske anden. 

Myte 24. Menneskeskabte klimaforandringer sætter danske småøer under vand.  
Historien om, at menneskeskabte klimaforandringer er ved at sætte danske småøer under vand, er en myte - langsigtede 

ændringer i vandstanden omkring Danmark kan forklares ved naturlige svingninger samt bevægelser i jordskorpen. I en 

række artikler i juli måned 2017 i Kristeligt Dagblad har Søren Rathlou Top og Thomas Emil Sørensen sat fokus på danske 

småøers kamp mod klimaet, hvor Egholm i Limfjorden og Anholt i Kattegat blev fremhævet som to øer, der er på vej un-

der vand. Artiklerne efterlod det indtryk, at menneskeskabte klimaforandringer er den store synder. Den naturvidenska-

belige side af historien er præget af misforståelser, og en blind tillid til scenarier skabt af IPCC's computerproducerede 

klimamodeller. Jordskorpens hævning under Egholm og Anholt kompenserer for størstedelen den naturlige globale 

vandstandsstigning. Virkningen af vejrsituationer med stormpres og ekstraordinært højvande i Limfjorden og Kattegat er 

af langt større betydning for levevilkårene på de to øer end den generelle globale havstigning, så den side af øernes pro-

blem er på ingen måde menneskeskabt. 

Myte 25. Der er allerede flere tropiske orkaner og tornadoer. 
IPCC's computerproducerede klimamodeller har længe peget på, at intensiteten og hyppigheden af tropiske orkaner, også 

kaldet cykloner, hurricanes eller tyfoner, der dækker over samme vejrfænomen, men er knyttet til forskellige steder på 

Jorden, vil stige betydeligt i takt med den globale opvarmning og en stigning i havtemperaturen. Men nye undersøgelser, 

der har sået begrundet tvivl om lødigheden af IPCCs data om storme og orkaner, har fået klimapanelet til at ændre op-

fattelse om tropiske orkaner. Det fremgår af IPCC´s 2013-rapport (ARS, side 113), hvor det fremføres, at der på basis af 

observationer er ringe sandsynlighed for, at der vil ske ændringer i den tropiske orkanaktivitet, og at der ydermere er 

ringe sandsynlighed for, at orkanaktiviteten kan knyttes til menneskets aktivitet. Hidtil har påstanden om en øget tropisk 

orkanaktivitet bygget på de voldsomme synsindtryk, man får fra tv-reportagernes historier om de omfattende øde-

læggelser, som tropiske orkaner forårsager, når de rammer udsatte kystområder. Men ingen data fra den virkelige verden 

kan støtter påstanden om, at den globale opvarmning har øget antallet og styrken af tropiske cykloner og tornadoer. I 

virkeligheden viser data, at der ikke er nogen stigning, men snarere et fald i antal og styrke af tropiske orkaner og torna-
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doer. Men uanset om fremtiden vil byde på flere eller færre storme, ligger mange beboede kystegne allerede nu så ud-

satte, at der er stor risiko for, at de rammes af de alvorlige ødelæggelser, som følger i kølvandet på tropiske cykloner. 

Myte 26. Der er mere nedbør og tørke i verden.  
Teoretisk set vil man forvente, at global opvarmning medfører øget fordampning og dermed mere nedbør og flere over-

svømmelser. Flere forskere har peget på, at graden og længden af tørke i de i forvejen tørre områder i subtroperne vil 

blive mere tørre, og at våde områder i troperne og på mellembreddegraderne vil blive vådere på grund af menneskeskabt 

global opvarmning. Samme opfattelse kommer til udtryk i IPCC's 2013-rapport. Men globalt set kan der ikke påvises en 

sammenhæng mellem nedbør eller tørke og global opvarmning. Virkeligheden viser, at den globale opvarmning ikke har 

øget hyppigheden eller størrelsen af oversvømmelser. Historiske klimadata viser derimod, at oversvømmelser nogle ste-

der var hyppigere i den Lille Istid end under middelaldervarmen, mens det andre steder er lige omvendt. Tørken skifter 

hurtigt fra sted til sted og fra år til år, men er ikke tiltaget de seneste årtier. Der kan derfor ikke påvises nogen sammen-

hæng mellem variationer i nedbør og atmosfærisk indhold af CO2. 1 stedet synes undersøgelser at vise, at variationer i 

nedbør og tørke i højere grad følger ændringer i en række naturlige sving-ninger, f.eks. NAO. Da USA blev ramt af mega-

tørke to gange i 1900-tallet udviklede det sig til en katastrofe, som var delvis selvskabt, og er fortællingen om, hvordan 

grådighed og uvidenhed forvandlede frugtbar jord til ørken. 

Myte 27. De mange naturbrande skyldes global opvarmning.  
Nyhedsmedierne har de seneste mange år rettet megen opmærksomhed på naturbrande, som igen og igen forklares som 

et resultat af menneskeskabt global opvarmning. Det blev den 12. september 2020 understreget i dagbladet Information 

med overskriften: / det vestlige USA udmales klimakrisen med flammeskrift. Men antallet af naturbrande i USA er ikke 

steget siden midten af 1980'erne. Derimod er det areal, der er ramt af katastrofen øget alarmerende i perioden 

1983-2006, men har siden svinget meget fra år til år. Det stærkt øgede befolkningspres i Californien, hvor over en tredje-

del af staten er dækket af skov, har resulteret i, at mange har været nødt til at bosætte sig ganske tæt ved skovområder, 

og derfor rammes Californien særligt hårdt af naturbrande med katastrofale følger. I Australien og i Middelhavsregionen 

er omfanget og antallet af naturbrande faldet betydeligt, og globale data fra NASA's satellitprogram viser, at størrelsen af 

arealer ramt af naturbrande er reduceret med 25 pct. i perioden 2003- 2019. Det er stik modsat det indtryk, nyhedsmedi-

erne efterlader. 

Mange naturbrande er påsatte, og 30 års misforstået grøn ideologi, økonomiske interesser og dårlig naturforvaltning har 

skabt en massiv skovbrandstrussel rundt i verdens traditionelle tørkeområder, men det er en ubekvem viden for den 

klimapolitiske agenda - og derfor hører vi næsten intet om det i nyhedsmedierne. 

Myte 28. Vejret i Danmark og Norge er blevet mere ekstremt.  
I nyhedsmedierne er det blevet almindeligt, at kalde dagens vejr for ekstremt, og samtidig efterlade det indtryk, at vejret 

er blevet mere ekstremt gennem de seneste årtier på grund af menneskeskabt global opvarmning. Men holder det vand? 

Selv om udledningen af CO2 er jævnt stigende, er antal storme og orkaner ikke steget i Danmark. Derimod er mængden af 

nedbør steget 100 mm op gennem 1900-tallet, men det er sket gradvist, og siden århundredeskiftet er nedbøren ikke 

steget. På basis af tal fra Danmarks Meteorologiske Institut DMI kan der ikke påvises en stigning i ekstremvejret i Dan-

mark frem til i dag. I Norge er der registreret et svagt fald i antallet af årlige ekstremvejrshændelse i de seneste par årtier. 

Tiden for flest ekstremvejrshændelser og klimabetingede naturkatastrofer var under den Lille Istid. 

Myte 29. FN's klimapanel 1PCC er en upolitisk, videnskabelig organisation. FN's klimapanel IPCC og nyhedsme-

dier efterlader det indtryk, at klimapanelet er upolitisk og repræsenterer verdens samlede videnskabelige ekspertise på 

klimaområdet, men en dybdeboring i IPCC's arbejdsmetoder afslører, at politik, videnskab og særinteresser er blandet 

sammen til en farlig cocktail, som hverken videnskaben eller samfundet kan være tjent med. Mange forskere er stærkt 

utilfredse med den måde IPCC arbejder på. Overordnet grupperer kritikken sig i følgende: De regeringer, der står bag 

oprettelsen af IPCC, støtter klimapanelet økonomisk, forsyner det med personale og udvælger de forskere, som skal sidde 

i panelet og revidere rapporterne efter, at forskerne har afsluttet deres arbejde. Det er i høj grad uheldigt, for derved er 

det ofte forskere med politiske holdninger, som på den måde skaffer sig stor indflydelse. Det er også de samme forskere 

og politikere, som i udstrakt grad dikterer konklusionerne i Summary for Policy Makers, der er designet til politikere og 

nyhedsmedier. Man kan sige, at den gruppe forskere, der dominerer IPCC-processen, mere optræder som politikere end 

som forskere og udmærket er klar over, at der er problemer med deres data og konklusioner. Det fremgik med al tydelig-

hed af Climategate-afsløringerne i 2009 og 2011. Desuden spreder IPCC det falske og misvisende budskab, at der blandt 
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klimaforskere er enighed om, at mennesket gennem udledning af drivhusgasser bærer skylden for størstedelen af nuti-

dens klimaforandringer (se Myte 1). IPCC anses derfor af mange forskere for at være en "selvopblæst autoritet" og mere 

en politisk end en videnskabelig organisation. 

Myte 30. Der er ytringsfrihed i klimadebatten.  
På spørgsmålet: Er der ytringsfrihed i klimadebatten? - er svaret desværre et rungende NEJ. Pressen er ligesom politikerne 

underkastet meningspres og selvcensur. I klimadebatten bringer medierne - med få undtagelser - kun stof, som støtter 

C02-hysteriet. Det gælder ikke mindst DR, der har erstattet alsidighed i klimadebatten med mainstream-journalistik. Men 

DR står ikke alene med en sådan journalistisk praksis. Vi ser den samme tendens i NRK i Norge og BBC i England. Der er 

også personer, der træder frem i medierne og kræver, at forskere, der er skeptiske overfor IPCC's overdrevne påstand om 

menneskeskabt global opvarmning, skal nægtes adgang til at udtale sig i medierne. Disse personer ønsker at sætter 

grundlovens paragraf 77 ud af kraft i klimadebatten. Det er en farlig vej, der ikke accepterer tvivl, kritik og spørgsmål og 

dermed gør det umuligt at blive klogere. Der skabes et forvrænget billede af virkeligheden ved systematisk at se bort fra 

fakta og forskning, som peger i en anden retning, end den politisk vedtagne, og det udfordrer demokratiet. 

Myte 31. Klimapolitik og energipolitik er to sider af samme mønt. 
Klimapolitik og energipolitik har intet med hinanden at gøre. Klimapolitikere bør udelukkende beskæftige sig med foran-

staltninger til klimasikring på lokalt eller regionalt plan og ikke bruge ressourcer på et nytteløst forsøg på at bekæmpe 

globale klimaændringer. Energipolitik drejer sig om at sikre samfundet tilstrækkelig og billig energi, hvis samfundet skal 

klare sig i den internationale konkurrence og opretholde og forbedre levestandarden. Den tyske politiker Giinther Oet-

tinger, der var EU-Kommissær fra 2010 til 2014 med ansvar for energiområdet har på et møde i Berlin udtalt, "at Europas 

energipolitik snart må ændres fra at være klimadrevet til at være drevet af industriens behov". Det indebærer, at de en-

kelte lande må vende tilbage til den tidligere skelnen mellem klimapolitik og energipolitik. IPCC skal ikke længere have 

monopol som rådgiver for en global klimapolitik. De klimapolitiske problemer er lokale eller regionale - altså forskellige 

fra land til land og klimapolitikken skal tilpasses de enkelte landes behov. Det er uhensigtsmæssigt at bruge enorme res-

sourcer på at begrænse udledningen af CO2, når robust forskning viser, at mere CO2 i atmosfæren vil gavne Jordens øko-

systemer. Da CO2 ikke skader, men snarere gavner, er der ingen videnskabelig begrundelse for at opretholde en C02-afgift 

eller bestræbelser på at begrænse C02. 

Myte 32. Miljøpolitik og grøn omstilling begrænser klimaændringerne. 
Næsten al opmærksomhed omkring miljøspørgsmål og bæredygtighed er rettet mod klimaændringer. I det offentlige rum 

blandes miljø og klima derfor sammen i én stor miskmask, og det forplumrer totalt klima- og miljødebatten. Der bør skel-

nes klart mellem klima og miljø. For de tonsvis af penge, der afsættes til kampen mod en indbildt klimakrise, kan bruges 

langt bedre til at værne om miljøet, hvor problemerne med sikkerhed kan siges at være menneskeskabte. Klimaforan-

dringer er primært forårsaget af en kompleks kombination af naturlige fænomener, som vi ikke kan kontrollere, men som 

vi må indrette os efter, således som vi altid har gjort det. Derfor vil en reduktion af menneskeskabt CO2 i atmosfæren 

ingen indflydelse have på klimaet, og den omfattende omlægning af samfundet vil være spild af dyrebare ressourcer. CO2 

er livets gas, og et højt CO2-indhold i luften fremmer plantevækst, men det er ikke blot naturen og økosystemerne, der 

som helhed nyder gavn af mere CO2, det gør kulturafgrøderne også. 
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