


Idag skal vi kigge på nogle af de mest 
brugte klima-skeptiker argumenter og se 

h d d f jl i k kl i !

Skeptisk idenskab Klima skeptikerevs

hvordan de er fejlagtige konklusioner!

Skeptisk videnskab Klima skeptikerevs.

Den sande videnskab er Klima skeptikere dragerDen sande videnskab er 
baseret på en sund skepsis 
og et ønske om at drage 
konklusioner på baggrund 
af hele bevismaterialet

Klima skeptikere drager 
konklusioner udelukkende 
på baggrund af de dele af 
bevismaterialet der 
understøtter deresaf hele bevismaterialet, 

samt en vilje til at 
acceptere modbeviser. 

understøtter deres 
forudindtagede teori.



Argumenter imod menneskeskabt klimaopvarmning:
– Det er solen
– Det kan ikke være CO2

– Der er ingen konsensus
– Det er blevet koldere siden 1998
– Klimamodeller er upålidelige

Temperatur målinger er upålidelige– Temperatur målinger er upålidelige
– Global opvarmning er godt
– Vi kan alligevel ikke gøre nogetg g g
– Der er kommet mere is på Antarktis



Det er solen

Klimaskeptikere:1 Der er observeret et øget antal solpletter de sidste par hundrede 
år samtidig med at klimaet er opvarmet. Det må være denne 

Fakta:

øgede solaktivitet der er skyld i klimaændringerne. 



Det er solen

Klimaskeptikere:1 Der er observeret et øget antal solpletter de sidste par hundrede 
år samtidig med at klimaet er opvarmet. Det må være denne 
øgede solaktivitet der er skyld i klimaændringerne. 

Svensmark: Kosmisk stråling regulerer jordens albedo ved skabelse af lavtliggende 
skyer! Global opvarmning skyldes at solens magnetfelt afbøjer denneskyer! Global opvarmning skyldes at solens magnetfelt afbøjer denne 
stråling (Elektroner/Neutroner/Protoner)

Mindre kosmisk stråling

Færre lavtliggende skyer

Negativ albedo ændring
(jorden fremstår mørkere)

Teoriens krav: •Positiv trend i solens magnetfelt
•Negativ trend i kosmisk stråling på jorden
•Kosmisk stråling skaber lavtliggende skyer
•Negativ trend i mængden af lavtliggende skyer



Det er solen

Klimaskeptikere:1 Der er observeret et øget antal solpletter de sidste par hundrede 
år samtidig med at klimaet er opvarmet. Det må være denne 

•Positiv trend i solens magnetfelt
•Negativ trend i kosmisk stråling på jorden
•Kosmisk stråling skaber lavtliggende skyer
N i d i d f l li d k

•Positiv trend i solens magnetfelt
•Negativ trend i kosmisk stråling på jorden
•Kosmisk stråling skaber lavtliggende skyer
N i d i d f l li d k

•Positiv trend i solens magnetfelt
•Negativ trend i kosmisk stråling på jorden
•Kosmisk stråling skaber lavtliggende skyer
N i d i d f l li d k

•Positiv trend i solens magnetfelt
•Negativ trend i kosmisk stråling på jorden
•Kosmisk stråling skaber lavtliggende skyer
N i d i d f l li d k

NEJ
NEJ
Ingen/svag sammenhæng

øgede solaktivitet der er skyld i klimaændringerne. 

Svensmark: 

•Negativ trend i mængden af lavtliggende skyer•Negativ trend i mængden af lavtliggende skyer•Negativ trend i mængden af lavtliggende skyer•Negativ trend i mængden af lavtliggende skyer Manglende data

Kosmisk stråling regulerer jordens albedo ved skabelse af lavtliggende 
skyer! Global opvarmning skyldes at solens magnetfelt afbøjer denneKonklusion: Sammenhængen skal stadig 
verificeres, men vil sandsynligvis ikke 
kunne forklare den globale opvarmning.

skyer! Global opvarmning skyldes at solens magnetfelt afbøjer denne 
stråling (Elektroner/Neutroner/Protoner)

Mindre kosmisk stråling

Færre lavtliggende skyer

Negativ albedo ændring
(jorden fremstår mørkere)

Teoriens krav: •Positiv trend i solens magnetfelt
•Negativ trend i kosmisk stråling på jorden
•Kosmisk stråling skaber lavtliggende skyer
•Negativ trend i mængden af lavtliggende skyer

Bemærk iøvrigt den omvendte proportionalitet



Det er solen



Det er ikke CO2

Klimaskeptikere:2 Klimaet har ændret sig før. Ofte har der været varmere end 
nu, i tider med lavere CO2 indhold i atmosfæren end nu. 

Det er vigtigt at forstå hvorfor klimaændringer forekommer:

Energi ubalance Klima ændringer

Vulkanske partikler

Mere solstråling Energi ubalance Klima ændringerMere solstråling

Drivhusgasser

Temperaturændring?

Vurdering vha. Begrebet

Temperaturændring?

Nuværende kilde til 
energi ubalancen Vurdering vha. Begrebet 

’Klima følsomhed’



Det er ikke CO2

Temperatur-ændring som følge af en energi 
ubalance svarende til en fordobling af CO2

indholdet i atmosfæren. (             3.7 W/m2) fra 
i d i ll di 280 ( 388 )

’Klima følsomhed’:
=

2COλ
( ) CT CO

o5.45.1
2

−=Δ λ
Men sandsynligvis 3˚C

præindustrielle værdier: 280ppmv (nu: 388ppmv)2 y g



Det er ikke CO2

Konsekvenser af 
temperatur stigning:

( ) CT o5451Δ λ( ) CT CO 5.45.1
2

−=Δ λ
Men sandsynligvis 3˚C

2*CO2: 560ppmv

2˚C politisk mål

Nu: 388ppmv



Det er ikke CO2

Klimaskeptikere:2 Klimaet har ændret sig før. Ofte har der været varmere end 
nu, i tider med lavere CO2 indhold i atmosfæren end nu. 

Data fortæller os altså at klimaet er stærkt følsomt overfor 
drivhusgasser som ekstern forcering. 

Konklusion: 

CO2 er langtfra den eneste 
kilde til ændringer i overflade 

temperaturen:

i
iEffekt

λ
λ

=
2COλ



Det er ingen konsensus

Klimaskeptikere:3 Der er ingen konsensus mellem klima forskere

97% af alle klima specialister er enige i at den 
globale opvarmning er menneskeskabt.

Fakta: 

Formidlings 
problem!

??



Det er ingen konsensus

Forudsagt afkøling i 70’erne? Der har på intet tidspunkt været flere artikler der 
t d f fk li d i (b t å 66 tikl )argumenterede for afkøling end opvarmning (baseret på 66 artikler).



Det er blevet koldere

Klimaskeptikere:4 Klimaet blevet koldere siden 1998.  

1998: Meget kraftig El Niño

Hvorfor var 1998 
så varmt et år?

Lidt energiudveksling 
mellem hav og 
overflade/atmosfære kan 
gøre en stor forskel! 1998 
havde en usædvanligt 
kraftig El Niño periode. 



Klimaet er blevet koldere siden 1998

Hvad er El Niño / La Niña?

Frekvens: 2-7år (snit: 5år)
Varighed: 9mdr-2år
Temp.ændring: ± > 0.5˚C



Klimaet er blevet koldere siden 1998

Normale tilstande El Niño tilstande

Koldt vand tvinges opVarmt vand Køligere vand Varmere vand

S kk l f t i d

Langsom ’Kelvin’-bølge går mod øst

Svækkelse af passat-vinden



Klimaet er blevet koldere siden 1998

La Niña tilstande 

Varmt vand

Meget koldt vand

Meget koldt vand tvinges op



Klimaet er blevet koldere siden 1998

Koldere siden 1998

2007



Det er blevet koldere

Klimaskeptikere:4 Klimaet blevet koldere siden 1998.  

Konklusion:

1998 var El Nino år- Havet har 
stor effekt på atmosfærensstor effekt på atmosfærens 
temperatur.

Desuden, ift. global 
opvarmning:

Havene optager:
6·1021Joule/år=190.260 Gigawatt

Til sammenligning producerer 
atomkraftværker globalt 300.000 
Gigawatt (6 % af det globale 
energiforbrug)



Klima modeller er upålidelige 

Klimaskeptikere:5 Klima modeller er upålidelige 

To spørgsmål er afgørende 
for en models pålidelighed:

Kan modellen beskrive 
fortidens klima?

Kan modellen forudsige 
fremtidigt klima?

Kun med CO2 forcering kan 
d ll b k i f tid kli !modellerne beskrive fortidens klima!



Klima modeller er upålidelige 

Klimaskeptikere:5 Klima modeller er upålidelige 

To spørgsmål er afgørende 
for en models pålidelighed:

Modeller indeholder usikkerheder, men opfanger 
på tilfredsstillende vis generelle trends!

Kan modellen beskrive 
fortidens klima?

Kan modellen forudsige 
fremtidigt klima?

Re-analyse og forudsigelse fra 1988. Globalt temperaturfald efter Pinatubo 1991



Klima modeller er upålidelige 

I et klimasystem med netto positive feedback mekanismer, vil 
modellers usikkerhed overvejende ligge mod den positive side. Af 
samme grund har f eks IPCC opjusteret deres forudsigelsersamme grund har f.eks. IPCC opjusteret deres forudsigelser. 



Klimaskeptikere:5 Klima modeller er upålidelige 

Konklusion: Klimamodeller vil aldrig blive 100% sikre i deres forudsigelser, 
men vi har nu ramt et niveau af sikkerhed der gør det uansvarligt 
ikke at handle på baggrund af modellernes forudsigelser!

Problemet: Én models usikkerhed 
får folk til at tvivle på alle modeller.får folk til at tvivle på alle modeller. 



Klimaskeptikere:6 Temperatur målinger representerer ikke det globale klima og er 
stærkt påviket af lokale effekter som veje og bygninger 

Fakta: Temperaturen har samme trend i byer som på landetp y p



Temperatur målinger er dårlige

Man fandt at 42% 
af stationerne var 
koldere end detkoldere end det 
omkringliggende 
land, da de ofte er 
placeret i parker.p p

Temperatur data fra vejrstationer før og efter korrektion af urbane områderTemperatur data fra vejrstationer før og efter  korrektion af urbane områder.
NASA



Med (pre) og uden (post) stationer der er valgt fra



Temperatur målinger er dårlige

T b l b l d f åli å l d NASA (Gi )• Tre centre beregner temperaturen globalt ud fra temperatur målinger på land: NASA (Giss), 
University of east anglia (CRU) og NOAA (NCDC).



Temperatur målinger er dårlige

• Vejr stationer

• VejrballonerVejrballoner

• Satelit

• Iskerner, træringe og andre proxyer



Træringe fitter temperaturen godt frem til ~1960, men ikke efter.
Man mener at afvigelsen skyldes andre lokale effekter som f.eks. Tørke, 
forurening mindskning af sollys der når jorden (~-5% fra 1961-1990 )forurening, mindskning af sollys der når jorden ( -5% fra 1961-1990 )



Temperatur målinger er dårlige

Hockey stick 
er bare pga af 
den statistiske 
metode der er 
bl t b tblevet brugt

Reanalyse med 
samme data ny 
statistiskstatistisk 
metode giver 
samme resultat



Klimaskeptikere:6 Temperatur målinger er forkerte

Konklusion: Mange forskellige metoder, datasæt (land/ocean) og software 
giver alle ens resultater for global middel temperatur.

Vi har derudover flere metoder til at måle temperatur De viserVi har derudover flere metoder til at måle temperatur. De viser 
alle den samme trend nemlig en stigning på mellem 0.2 og 0.3 
C/10 år.

Stigningen i temperatur kan alstå ikke forklares med manglendeStigningen i temperatur kan alstå ikke forklares med manglende 
måle stationer, eller forkert placering.



Klimaskeptikere:7 Global opvarmning er godt

Civilisationer har altid haft fremgang I varmere tider, det er de 
kolde perioder som f.eks. Den lille istid hvor der var stærkere 
storme, frost og sygdom, som er dårlige for mennesket

• Landbrug
• Sundhed

• Ocean pH
• Gletcher afsmeltning

• Arktis
• Miljø

g
• Økonomi
• Havniveauj



Global opvarmning er godt

• Landbrug (Tempereret, Tropisk)
G d•Godt: 

•Mere landbrug mod nord
l k i G l d•længere vækstsæson i Grønland

•Øget produktion for nogle afgrøder, 
f k A l if.eks. Appelsiner.

Då li•Dårligt: 
•Mindre vand-> større ørkenområder
H j i d d Fl•Højere temp og mindre vand->Flere 

brande
V t t då li i h t•Varmere nat temp.-> dårligere ris høst



Global opvarmning er godt

• Sundhed:
• Godt: 

• Færre dør af kulde (1.59%)

• Dårligt:Dårligt: 
• Flere dør af varme (5.74%)
• Varme stress hos dyr og menneskerVarme stress hos dyr og mennesker
• Malaria og Dengue spredes af myg (tørke , varme )
• Allergi øgning pga øget pollen• Allergi øgning pga øget pollen
• Luftkvalitet



Global opvarmning er godt

• Arktis
• Godt: 

• Fri Nordvest passage 

• Dårligt:• Dårligt: 
• 2/3 af alle isbjørne i løbet af 50 år
• Mindre havis vil betyde flere isbjerge med fare for• Mindre havis vil betyde flere isbjerge med fare for 

skibstrafik
• Methan udledning fra kontinental magin arktiske søer• Methan udledning fra kontinental magin, arktiske søer, 

permafrost



Global opvarmning er godt

• Miljø
• Godt: • Dårligt:• Godt:

• Større dyr
• Mere plancton i

Dårligt:
• Regnskov tørrere ->

CO2• Mere plancton i 
subtroperne 

• Større vækstzone i nord
• Nedgang i global

plankton• Større vækstzone i nord
• Mere skov og tundra • Ocean zoner med lidt

oxygen vokser->fisk
• Tørke->vegetation

forsvinder+1.5 C: 10-15 % af alle arter dyr uddør
+2.7 C: 20-30 % af alle arter dyr uddør

• Færre fyretræer, pga
fyrretræsbillen og tørke

l dd

y

• Koral uddør



Global opvarmning er godt

• Ocean pH (CO2 stigning)
• Godt: •Dårligt:• Godt: 

• Virker som buffer for CO2 stigning

•Dårligt:
•Dårligt for marine økosystem
•Mindsker plankton: production og 
ændrer på carbon cyclusændrer på carbon cyclus
•Trussel mod nogle fiskearter



Global opvarmning er godt

• Gletcher afsmeltning
• Godt: ?

• Havniveau
• Godt: ?

• Dårligt: 
• Albedo feed back

Godt: ? 
• Dårligt:

• Migrationer• Albedo feed back
• 60 millioner mennesker 

er afhængige af

• Migrationer
• Kyst erosion

D d ier afhængige af 
issmeltning for at få vand

• Øget havniveau

• Dyre dæmninger
1.7 m stigning 

g

17 mio migrere i 
bangladesh områdetbangladesh området



Global opvarmning er godt

• Økonomi
• Godt: 

• Bedre grønlandsk økonomi, pga øget fiskeri af torsk

• Dårligt:• Dårligt: 
• Lande ved lavere breddegrader bliver påvirket
• Infrastruktur skal bygges om• Infrastruktur skal bygges om
• Manglende vand
• Højere temperat r øget br g af energi• Højere temperatur    øget brug af energi
• Øget conflikt niveau-borgerkrige i Afrika



Klimaskeptikere:7 Global opvarmning er godt

Konklusion: Meget komplekst at forstå den fulde respons af klimasystemet. 
Der er gode feedbacks og dårlige feed backs



Klimaskeptikere: Vi kan alligevel ikke gøre noget. Tredie 
verdenslande vil også have de samme goder 

8

som vesten har.

Grunde til at gøre noget:
•Økonomiske

Grunde til at lade være:
•Startomkostninger•Økonomiske

•Moralske
•Politiske

•Folk vil det
•Buisness

•Startomkostninger
•Politikere bliver belønnet på kort 
skala
•Usikkerhed og tvivl
•Besværligt•Buisness

•Tax
•Folk vil det gerne

•Besværligt
•Energien er her stadig
•Vi kan ændre os når vi har problemet
•De andre gør ikke noget

2008 globalt: 27 % kul, 33% olie, 21 % natur gas, 6 % nuklear energi,  2% vandenergi, 
10% biomasse, 1 % vedvarende energi 

Men fordobler hvert år

~20 % af befolkningen i verden udleder ~80%

Heleen de Connick, ECN



Vi kan alligevel ikke gøre noget

ECOFYS projektion (på vegne af WWF)

http://www.ecofys.com/en/publication/



Vi kan alligevel ikke gøre noget

Hvad kan man gøre:

•Politisk
•Påvirket af individet

•Teknologisk

•Materiale
•Valgperiode

•Taxes 
•f eks På CO2 udledning

Materiale

•Processering

•Produkter (altid en faktor x bedre•f.eks. På CO2 udledning, 
ifølge Christian de Perthuis, 
fransk økonom, vil markedet 
styrkes og mindske CO2 
udledningen

Produkter (altid en faktor x bedre 
(CANON))

•Brug
udledningen

•Regulering af energi marked
•subsidier

•Genbrug



Vi kan alligevel ikke gøre noget

•Individuelt
•Transport (Cykel):

•Lille bil 5 dage om ugen (102 km) 4.66 t CO2/yr (47 gange tog)
T d (102 k ) 0 10 CO2/

Stor 
•Tog 5 dage om ugen (102 km) 0.10 t CO2/yr

•Ferie:
•Tog 0.02 CO2/yr 
Fl 0 72 CO2/ (36 t )

effekt

•Fly 0.72 CO2/yr (36 gange tog)
•Bil 0.47 CO2/yr (24 gange tog)

•Vegetar diæt
Nemme ændringer:

•Lokale madvarer

•Genbrugs møbler

Nemme ændringer:
-varm kun så meget vand 

som du skal bruge
-Skift op i gear hurtigere
Skift elektricitets udbyder

•Nedsæt forbug af varmt vand

•Rum temperatur ned med 2 graderLille 
effekt

-Skift elektricitets udbyder

•Mindre living space (f.eks. Fra 38 til 25 m2)
http://www.klimakompasset.dk
http://www.ke.dk/portal/page/portal/Miljoe_klima/Spar_i_virksomheden/Miljoeberegner?page=753
h // dk/O SAS D k2/Milj /CO2 b /?

effekt

http://www.sas.dk/Om-SAS-Danmark2/Miljo/CO2-beregner/?vst=true



Vi kan alligevel ikke gøre noget



Vi kan alligevel ikke gøre noget

I 2050 skal solenergi udgøre 50 % af al elektricitet 50 % af vores varme energi 15 % afI 2050 skal solenergi udgøre 50 % af al elektricitet, 50 % af vores varme energi, 15 % af 
industriel varme og brændstof. Kravet til implementeringen af solenergi kan faktisk gå 
langsommere end det gør idag.

Biomasse afbrænding er teknikker der alle eksiterer idag, men ikke er implementerede.

http://www.ecofys.com/en/publication/



Vi kan alligevel ikke gøre noget

• Krav:
• Høj investering

B fit• Benefit:
– Fra 2040 tjener investeringerne sig ind
– 80 % mindre udledning i 2050 i forhold til 1990, 

hvilket kan holde os tæt på 2 C mål.p

http://www.ecofys.com/en/publication/



Vi kan alligevel ikke gøre noget



Vi kan alligevel ikke gøre noget

Vind energi g
megawatt/indbygge
r



Vi kan alligevel ikke gøre noget

Vind energi g
megawatt/indbygge
r



Vi kan alligevel ikke gøre noget



Klimaskeptikere: Mere is på Antarktis9

Satelit data viser mere is på Antarktis

Havis eller landis?Problem:



Mere is på Antarktis

• Antarktis havis udbredelse stiger:

Ozon niveauet er faldet Øget nedbør og gletscher afsmeltning

Stratosfæren afkøles

mindre ocean mixing i de øverste lagKarftigere vinde

Mere ferskvand  i oceanet

Mindre afsmeltning

mindre ocean mixing i de øverste lagKarftigere vinde

Flytter is og mere vand fryses



Mere is på Antarktis

• Antarktis land is:



Mere is på Antarktis

Vest Antarktis
Øst Antarktis



Klimaskeptikere: Mere is på Antarktis9

Havis stigende udbredelse
Landis falder 

Konklusion:



Klimaskeptikere:X Mængden af havis i Arktis er normalt/stigende

Fakta: 
Næsten al havis i Antarktis 
smelter bort hver sommer ismelter bort hver sommer i 
modsætning til havis i 
Arktis, hvor der ligger 
meget tilbage også om g g g
sommeren


