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FORORD 
 

Når nyhedsmediernes mange historier om svigt i sundhedsvæsenet, 

om misbrug af sociale midler og om milliard-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 alvor-

lige COVID-19-pandemi med inddragelse af en lang række sundheds-

faglige specialister med forskellige synspunkter har vist, at hvor der er 

vilje, er der vej. Men når det gælder den såkaldte klimakrise, der af 

mange betragtes som det alvorligste problem, verdenssamfundet står 

over for, savnes samme vilje til dybdeborende journalistik. Medierne 

støtter sig blindt til de samme få såkaldte klimaeksperter, som trofast 

følger FN´s klimapanels påstande og skrækscenarier og altid efterla-

der 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 (Inter-

governmental Panel on Climate Change) og nyhedsmedierne, for 

robuste observationsfakta viser, at virkelighedens klima arter sig 

anderledes end det teoretiske klima i de mangelfulde computerprodu-

cerede klimamodeller, som IPCC i egne fagrapporter betegner som 

”uegnede til prognoser om fremtidens klima”. Men det er vore poli-



8 
 

tikere 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 klima-

panelet som et orakel, der repræsenterer verdens samlede videnska-

belige 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 offentlighed sidder til-

bage med det indtryk, at kloden har en kort tid tilbage, før det hele er 

slut. Det har skabt en folkestemning og et massehysteri med religiøse 

undertoner, og det rammer politikerne som en boomerang, så det 

politiske miljø ligesom medieverdenen er stærkt præget af menings-

pres og selvcensur. At gennemskue dette er en vigtig samfundsopgave 

og afgørende for at bevare et sundt demokrati. 

     Den ensidige klimadebat forstærkes ved den stadige brug af påstan-

den om, at der blandt forskerne er 97 pct. enighed om, at størstedelen 

af den globale opvarmning er menneskeskabt. Som vi skal se, er på-

standen 100 pct. forkert, men bruges stadig til at affærdige såkaldte 

skeptikere – der hævdes at udgøre et yderst beskedent mindretal – og 

til at afmontere enhver seriøs klimadebat, men også til at skabe viden-

skabeligt 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 klima-

sagen skal alle åbenbart gå i takt, mener Fru Brundtland og sidestiller 

klimakritik med holocaust-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 CO2-panik, fordi vedkommende ikke 

ønskede at ændre sit syn på den såkaldte ”klimakrise”. Kan det skyl-

des berøringsangst for virkeligheden? Dén historie har inspireret mig 
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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 virkelig-

heden er myter. Det siges, at det er umuligt at dræbe myter. Men kan 

det virkelig passe, at – ”tidens klimaforandringer 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 klimaobser-

vationernes verden har gjort det chokerende klart for mig, at de 

klimascenarier, nyhedsmedierne bombarderer os med, enten er halve 

sandheder, eller de er fordrejede eller direkte forkerte, så de efter-

lader 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 skole-

bøger, 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 opvarm-

ning, anden del beskæftiger sig med myter om følgerne af global op-

varmning, mens bogens tredje del omhandler myter om klima og sam-

fund, 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 forståeligt sprog. I en 

populærvidenskabelig bog om et så kontroversielt emne er det nød-

vendigt med kildehenvisninger – også selv om disse refererer til 

videnskabelige artikler. De mange artikler, fagbøger, rapporter og net-

sider, 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 klimaforskerme astrofysiker, profes-

sor emeritus Jan-Erik Solheim, Tromsø Universitet, biolog, 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 Mor-

ten Hansen, samt til civilingeniørerne Jesper Barfod og Leif Runge 

Schmidt for gode råd og konstruktive forslag. En varm tak går lige-

ledes til klimaforsker, professor Ole Humlum, Oslo Universitet, for det 

omfattende arbejde han lægger i driften af netsiden climate4you og til 
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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 arbejdsprocessen, der er foregået i Danmark og under 

ophold i Spanien. For eventuelle fejl påtager jeg mig alene ansvaret. 

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                    Januar 2021, 

                                                                                   Johannes Krüger                                                                                                        

                                                                                                          

 

 

 

                    

”Det er dybt bekymrende, at nogle forskere, nyhedsmedier og politi-
kere 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. 
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                                                                          Hvordan løser vi klimakrisen?  

                                                                      Ved at se på virkeligheden.  

                                                                                        Jennifer Marohasy 2019 

                                                                                     (australsk biolog) 

        

INDLEDNING 
 

Er det sandt? Er det virkelig sandt? – Naturligvis er det sandt. FN`s 

klimapanel IPCC siger det, politikerne siger det, og nyhedsmedierne 

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 der-

næst: Frygten for klimaforandringer. Og det er ikke overraskende, for 

påstanden om en kommende klimakatastrofe er gentaget så ofte og i 

så mange år, at der ikke længere sættes spørgsmålstegn ved dens 

sandhed. 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 Kystlivredningstjenste 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 bæredygtig – 

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 
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”klimaaftryk”. Landbrugets svinebesætninger omtales som ”klima-

svin”, 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 offentlighed, så jeg vil 

påstå, at det er den mest succesrige, men også mest kyniske markeds-

føring, der er gennemført i nyere tid. Dybest set er der tale om et 

manipulerende psykologisk eksperiment. For vi er lette ofre. Det mo-

derne menneske 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 tilfæl-

digt øjeblik i en lang geologisk udvikling med naturgivne klima-

forandringer. 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 kendetegner 

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 syn-

dere. Helgener og kættere. Og indførelse af et præsteskab, frygtens 

apostle, der skal forestå denne sortering af menneskene i frelste og 

fordømte. 

     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 land-

mænd: ”Vis at I også er utålmodige på klodens, børnenes og frem-

tidens vegne”. Men landbruget 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 veganer, 

eller for den sags skyld at plante et træ som aflad for en flyvetur, 

således som socialdemokratiets formand, nuværende statsminister 
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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 atmosfæ-

ren vil give en grønnere klode, der kan brødføde en stigende befolk-

ning – det har gartnerne for længst indset og praktiseret i deres driv-

huse. Og serier af satellitfotos viser, at de seneste tre årtiers udledning 

af CO2 har bidraget til at gøre kloden mere grøn. 

 

      
 

Figur A. Det teoretiske bidrag til en global temperaturstigning som følge af en 
stigning i atmosfærisk CO2 følger en logaritmisk kurve. Det betyder: Ved en 
fordobling af atmosfærisk CO2 fra 200 ppm til 400 ppm vil temperaturen 
stige små 0,4 grader, og det samme vil ske ved en yderligere fordobling af 
atmosfærisk CO2 fra 400 ppm til 800 ppm osv. Det ses, at den største ændring 
i den globale temperatur sker ved de første 50-100 ppm, og at effekten ved 
udledning ud over de nuværende godt 400 ppm er marginal og nærmest 
umærkelig. Figuren, der er baseret på Lambert & Beers fysiske lov, burde 
være folkeeje, fordi den er helt afgørende i en seriøs klimadebat. Kilde: David 
Archibald 2010, figur 28, side 38 1. 

 

 

     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 medieeksponering stort set kun går til dem, der som flokdyr 

bakker op om IPCC´s påstande. 
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     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 sker ved koncentrationer af atmo-

sfærisk CO2 på mindre end 100 ppm (parts per million), dvs. 100 

milliontedele, og at ændringen ved en fordobling fra det førindu-

strielle niveau på 280 ppm til 560 ppm er marginal. Det kan sammen-

lignes med at skulle male en sort væg rød. Første strøg har den største 

effekt, men dækker ikke helt. Det gør andet strøg derimod, mens 

tredje strøg giver det fuldendte indtryk. Med den nuværende CO2-

koncentration på 410 ppm vil yderligere udledning af CO2 blot med-

føre 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 CO2 – kan den målte stigning i CO2 fra 315 ppm i 1958 til 

407 ppm i 2017 kun have medført en stigning i den globale tempera-

tur på 0,15 grader. Eftersom kun få procent af atmosfærens CO2 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 CO2-udledning. Det er mindre end usikkerheden i 

beregningen af den globale middeltemperatur. 

     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 CO2 er årsagen til den globale opvarmning, vil der ske en 

opvarmning og dannes en såkaldt hot spot 8-12 km oppe over troper-

ne, 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 tempe-

raturændringer fra balloner siden 1958 og fra satellitter siden 1979. 

Så det, der ifølge IPCC skulle være et klokkeklart signal på den 

alarmerende effekt af menneskets udledning af CO2, falder hermed til 

jorden. 
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     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 århundrede (se Myte 3). Det skyl-

des dels, at betydningen af CO2 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 CO2 der er årsagen til den globale opvarm-
ning, 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 for-
stærket, 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 model-
ler forudsætter en fortsat global opvarmning. Så det, der ifølge IPCC skulle 
være et klokkeklart signal på den alarmerende effekt af menneskets udled-
ning af CO2, 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 
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de klimaforandringer, vi oplever i dag, i overvejende grad er menne-

skeskabte og skyldes industrilandenes udledning af drivhusgasser til 

atmosfæren – baseret på klimamodeller, der overvejende støtter sig til 

klimadata fra den tid, hvor man har foretaget egentlige meteoro-

logiske 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 hede-

bølgen 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 gen-

nem Paris-aftalen fra 2015 at få industrilandene til at forstærke klima-

indsatsen gennem en global handlingsplan, og verden over vedtager 

skræmte politikere love, der skal forhindre eller dæmpe klimaforan-

dringerne 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 klimaforandringer? Spørgs-

målet er nytteløst, for stemningen er i den grad pisket op, så klima-

debatten for mange politikere og store dele af den brede offentlighed 

ikke længere er et spørgsmål om naturvidenskab, som kræver indsigt 

og fordybelse. Det er 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 brede pensel på 

nyhedsfladerne og i læserbreves, debatindlægs og alarmforskningens 

følelsesladede indslag om børns, børnebørns og klodens håbløse frem-

tid – 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 
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Myte 1 

97 pct. konsensus:  
Den globale opvarmning  
er menneskeskabt 
 
 

FN´s klimapanel og medierne hævder, at der blandt klima-
forskere 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 viden-
skabeligt alibi for politiske beslutninger. 
 

For at retfærdiggøre brugen af enorme ressourcer på en indbildt 

klimakrise hævder FN´s klimapanel IPCC, at der er 97 pct. enighed 

blandt forskerne om, at størstedelen af den globale opvarmning er 

menneskeskabt og vil få katastrofale følger for kloden, hvis ikke der 

gribes ind. En påstand, som IPCC i klimapanelets 2013-rapport (AR5, 

side 36)10 hævder med en sandsynlighed på 95-100 pct. Påstanden 

sluges råt af nyhedsmedierne for hvem bad news er good news, og 

gang på gang fejer politikere og interesseorganisationer enhver tvivl 

om menneskeskabt global opvarmning til side med henvisning til på-

standen om, at der er 97 pct. konsensus om menneskeskabt global 

opvarmning, kaldet AGW (Anthropogenic Global Warming). Påstanden 

har med mediernes hjælp manifesteret sig, som om hele den globale 

opvarmning er menneskeskabt. Men påstanden er 100 pct. forkert. 

Tallet stammer fra tvivlsomme og vildledende artikler, men det ved 

hverken politikere eller den brede offentlighed. Talrige forskere har 

gennem tiden underskrevet protestnoter til FN om, at der ikke er 

noget overbevisende videnskabeligt belæg for, at menneskets udled-

ning af CO2 eller andre drivhusgasser allerede forårsager eller i en 

overskuelig fremtid vil forårsage en katastrofal opvarmning af Jordens 

atmosfære og dermed forstyrre Jordens klima, men at der til gengæld 

er solid forskning, som viser, at et øget indhold af atmosfærisk CO2 vil 

gavne dyre- og plantelivet på Jorden5. 

     Påstanden om 97 pct. konsensus stammer fra fire artikler, som 

NASA i 2018 henviser til på den amerikanske rumfartadministrations 



20 
 

hjemmeside14,15. Artiklerne er skrevet af historikeren Naomi Oreskes 

(2004)16, geologerne Peter Doran og Margaret Zimmerman (2009)7, 

biolog William R.L. Anderegg med flere (2010)1 samt klimatolog John 

Cook med flere (2013)6. 

     Naomi Oreskes gennemgik 928 sammendrag af artikler om globale 

klimaforandringer publiceret i videnskabelige tidsskrifter i perioden 

1993-2003. Oreskes nævner, at hun har fundet de pågældende artikler 

ved at benytte søgeordene climate change i ISI-databasen. Men i virke-

ligheden har hun benyttet søgeordene global climate change, og har 

dermed udelukket næsten 12.000 relevante artikler fra den samme 

database, heraf talrige artikler, som bestemt ikke støtter IPCC´s på-

stand om AGW, og artikler som påviser, at den globale temperatur var 

lige så høj eller højere under middelaldervarmen13. Oreskes konklude-

rer, at 75 pct. af artiklerne enten stiltiende (?) eller udtalt støtter på-

standen om, at mennesket er ansvarlig for størstedelen af den globale 

opvarmning siden 1950. Oreskes artikel er publiceret som et essay i 

det prestigefyldte tidsskrift Science, som ellers udelukkende inde-

holder fagfællebedømte videnskabelige artikler. Ikke desto mindre er 

Oreskes essay ifølge tidsskriftes redaktør ikke blevet fagfællebedømt. 

Oreskes påstand blev gentaget i Al Gores film og bog fra 2006: En ube-

kvem sandhed9. 

     Oreskes essay er blevet kritiseret fra flere sider8,13,15. For det første 

skelnes der ikke mellem de artikler, som antager, at mennesket har en 

vis indflydelse på klimaet – og artikler, som direkte støtter IPCC´s på-

stand om AGW. For det andet er sammendrag af artikler ikke altid 

retvisende; de kan indeholde en række irrelevante nøgleord, som skal 

medvirke til at sikre, at artiklerne bliver citeret af andre forskere18. 

For det tredje tager mange artikler udgangspunkt i IPCC´s påstand om 

AGW, men beskæftiger sig i øvrigt med et helt andet emne, f.eks. for-

holdet mellem global opvarmning og nogle nærmere omtalte insekters 

livscyklus. Sådanne artikler tages ofte til indtægt for IPCC´s påstand 

om, at størstedelen af den globale opvarmning er menneskeskabt.  

    Professor Klaus-Martin Schulte, som er læge, har gennemgået 539 

klimavidenskabelige artikler forfattet i perioden 2004-2007. De på-

gældende artikler blev fundet ved at benytte samme søgeord og data-

base, som ligger til grund for Oreskes undersøgelse. Schulte fandt, at 

andelen af artikler, som stiltiende eller udtalt støtter IPCC´s påstand 
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om AGW, nu var faldet fra 75 pct. til 45 pct.18. Svaghederne ved Schul-

tes undersøgelse er de samme, som gælder for Oreskes, men Schultes 

artikel efterlader dog det indtryk, at der over tid er et skifte fra en 

form for konsensus til en større åbenhed omkring årsagerne til glo-

bale klimaforandringer.   

 

                 
 

Tabel 1-1. Oversigt over Doran & Zimmermans artikel, der bygger på 
10.257 udsendte spørgeskemaer7, og Cook m.fl. artikel, der er baseret 
på gennemlæsning af 11.944 resuméer af videnskabelige artikler om 
global climate change og global warming6.   
 
 

     I 2008 sendte Doran og Zimmerman fra Illinois Universitet i USA, et 

digitalt spørgeskema til 10.257 geoforskere. Kun 3.146 svarede. Delta-

gerne repræsenterede efter eget udsagn ekspertise indenfor geokemi, 

geofysik, oceanografi, almen geologi, hydrologi, palæontologi, økono-

misk geologi og meteorologi. Kun 157 var klimatologer, og af disse 

levede kun 77 op til Doran & Zimmermans krav om, at antallet af 

artikler om klimaforandringer skulle udgøre mere end halvdelen af 

deres publicerede og fagfællebedømte artikler indenfor de seneste 5 

år. Som vist i tabel 1-1 svarede 75 af disse forskere (97,4 pct.) bekræf-

tende på spørgsmålet, om de mente, at menneskets aktivitet bidrager 

betydeligt til den globale opvarmning.       

     Ligesom Oreskes artikel er også Doran & Zimmermans artikel ble-

vet kritiseret fra mange sider4,8,13. For det første er det ikke givet, at 
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alle 75 klimatologer mener, at den globale opvarmning er alarmeren-

de og kræver politisk handling. For det andet er det spørgsmål, som 

Doran & Zimmerman stillede forskerne, upræcist formuleret, idet 

mange forskere vil mene, at et menneskeskabt bidrag til den globale 

opvarmning på f.eks. 20 pct. eller 30 pct. er betydeligt. Der er immer-

væk forskel på ”betydelig” og IPCC´s påstand om ”størstedelen” (mere 

end 50 pct.).  

     Ydermere er den metode, Doran & Zimmerman benytter, tvivlsom, 

fordi deres påstand om 97,4 pct. konsensus alene bygger på klimato-

loger. Klimavidenskaben er ikke en isoleret videnskab, men bygger på 

en lang række andre videnskaber, såsom glaciologi, palæontologi, 

oceanografi, geofysik og astrofysik. Desuden støtter IPCC-lejrens 

klimatologer sig overvejende til klimadata fra den tid, hvor man har 

foretaget egentlige meteorologiske målinger, dvs. de seneste ca.150 år. 

Men boringer i Indlandsisen i Grønland viser, at det er et uheldigt tids-

punkt at udgå fra. På det tidspunkt var den såkaldte Lille Istid først 

ved at slutte, og så kunne det kun gå mod varmere tider (se figur 7-2, 

Myte 7). Mange geologer, geofysikere, oceanografer, palæontologer og 

glaciologer verden over mener ikke, at størstedelen af nutidens klima-

forandringer er menneskeskabte, men har en anden forklaring på vo-

res varmeperiode: Den udgør en del af en naturlig svingning, hvor der 

med ca. 1000 års mellemrum optræder perioder, som er varmere end 

i dag, det gælder bronzealdervarmen, den romerske varmetid og 

middelaldervarmen med tilsvarende mellemliggende kuldeperioder – 

senest jernalderkulden og den Lille Istid. Disse udsving i den globale 

temperatur kom og gik uafhængigt af atmosfærens indhold af CO2 (se 

Myte 12). 

     William Anderegg og hans medforfattere, der er den tredje kilde, 

som NASA henviser til, optalte ganske enkelt det antal tilgængelige 

artikler på internettet, som var skrevet af de 908 mest profilerede 

klimaforskere og fandt, at 97-98 pct. af disse forskere støtter IPCC´s 

påstand om AGW. I artiklen skelnes der kun mellem forskere, som er 

”overbeviste” og støtter – eller som er ”ikke-overbeviste” og derfor 

ikke støtter påstanden om AGW. Derved fremgår det ikke, om de 

”overbeviste” også mener, at den globale opvarmning er alarmerende 

og kræver omkostningstunge politiske tiltag. Desuden følte mange, at 

Anderegg og hans kolleger forsøgte at fremskaffe en liste over for-
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skere, der støtter IPCC´s påstand om AGW og dermed sætte ”ikke-

overbeviste” forskere på en sort liste13.  

     John Cook og hans medforfattere læste og fordelte 11.944 sammen-

drag af artikler forfattet i årene 1991-2011 på fire kategorier. De på-

gældende artikler blev fundet ved at benytte søgeordene global 

climate change eller global warming i ISI-databasen. Af de 11.944 

læste resuméer havde 7.930 ingen konklusion vedrørende AGW og 

blev, som det fremgår af tabel 1-1, sorteret fra. 3.896 kunne tilsyne-

ladende tilslutte sig påstanden om AGW, mens 118 forkastede den 

eller udtrykte tvivl. På den baggrund konkluderer Cook og hans med-

forfattere, at 97,1 pct. støtter IPCC´s påstand om, at størstedelen af 

den globale opvarmning er menneskeskabt.  

     Som et supplement inviterede Cook 8.547 af forfatterne til at 

kategorisere deres egne artikler. Kun 1.197 ønskede at deltage; de re-

præsenterede 2.142 artikler. Af disse udtrykte 761 ingen holdning til 

IPCC´s påstand om AGW, de blev sorteret fra. Blandt de resterende 

1.381 artikler støttede 97,2 pct. påstanden, svarende til et yderst be-

skedent antal af de inviterede forfattere.   

     Cooks artikel er vildledende, dels er det naturligvis uhørt, at fra-

sortere relevante artikler af samme årsag, som blev nævnt i for-

bindelse med Doran & Zimmermans undersøgelse, dels indeholdt den 

kategori, der støtter IPCC´s påstand om AGW, både artikler, som ud-

trykker ubetinget eller stiltiende støtte uden hensyntagen til omfanget 

af menneskets bidrag til den globale opvarmning. Dermed rummer 

denne kategori ikke bare de forskere, der har udtalt ubetinget støtte 

til IPCC´s påstand, men også mange såkaldte skeptikere, der mener, at 

mennesket kun bidrager med en mindre eller ubetydelig andel til den 

globale opvarmning. Dermed tages disse skeptikere også til indtægt 

for påstanden om, at størstedelen af den globale temperaturstigning 

siden 1950 er menneskeskabt.  

      Ved at se nærmere på forfatternes datamateriale, således som 

Brandon Shollenberger – forfatter til The Climate Wars – how the 

consensus is enforced – og også andre har gjort, så viste det sig, at der 

var færre end 100 artikler, som ubetinget støttede IPCC´s påstand om 

AGW. Et nærmere tjek af Cook og medforfatteres artikel og data-

materiale har derfor afsløret, at mere end 99 pct. af de 11.944 artikler 
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ikke gav klar støtte til påstanden om, at mennesket har bidraget til 

størstedelen af den globale temperaturstigning2,13.  

      Med til historien hører også, som omtalt af Andrew Montford i 

2014 i: Fraud, bias and public relations – The 97 % ”consensus” and its 

critics, at et sikkerhedssvigt på en netside i 2012 afslørede en korre-

spondance mellem Cook og hans medforfattere13. Det kom frem, at 

formålet med deres undersøgelse netop var at stile mod at kunne fast-

slå, at der er konsensus i spørgsmålet om menneskeskabt global op-

varmning. Endvidere havde Cook planlagt, at markedsføre under-

søgelsen inden der overhovedet forelå nogen resultater, men det var 

en af medforfatterne betænkelig ved. Artiklen var altså oprindelig 

tænkt som et mediestunt – og det er den så sandelig også blevet. 

     Den engelske klimaøkonom Richard Tol, en af hovedforfatterne til 

IPCC´s rapporter, har i 2014 i den britiske avis The Guardian denne 

kommentar til Cook og hans medforfatteres artikel: ”De fleste af de 

artikler, de har studeret, drejer sig ikke om klimaforandringer og år-

sagerne til klimaforandringer” og videre hedder det: ”Artikler om CO2-

afgifter antager naturligvis, at CO2-udledningen forårsager global op-

varmning – men antagelser er ikke det samme som konklusioner”21. 

     Hermed er debatten om 97 pct. konsensus ikke slut. I 2012 kontak-

tede den hollandske atmosfærekemiker Bart Verheggen og medfor-

fattere 7.555 forskere, bl.a. redaktører og medforfattere på IPCC´s 

rapporter22. Kun 1.868 svarede på spørgsmålet, om de var enige eller 

uenige i, ”at det er højst sandsynligt, at størstedelen af den globale op-

varmning de seneste 50 år er menneskeskabt”. Kun 64 pct. var enige – 

altså 2/3 af de indkomne svar og 16 pct. af de adspurgte. Da denne 

snævre kreds af forskere må forventes at være stærkt påvirket af 

IPCC´s synspunkter, må man forvente, at en tilsvarende undersøgelse i 

en bredere kreds af forskere vil give endnu mindre støtte til IPCC´s 

påstand om AGW.  

     I 2015 sendte den engelske biolog Dennis Bray og den tyske meteo-

rolog Hans von Storch e-mails til 3.879 medforfattere til IPCC´s rap-

porter og forfattere, som optrådte i top-10 fagfællebedømte klimatids-

skrifter3. Kun 651 afgav svar. Heraf svarede kun 48 pct., at de er meget 

enige i påstanden om AGW. Det er også i dette tilfælde overraskende, 

at et flertal i netop denne gruppe af klimaforskere ikke i højere grad  

kan støtte IPCC´s påstand om AGW. 
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     Ledelsen i Det Amerikanske Meteorologiske Selskab (AMS) har 

længe støttet IPCC og klimapanelets opfattelse af årsagen til den glo-

bale opvarmning, men selskabets medlemmer er noget mere skepti-

ske, selv om de er professionelle meteorologer og dagligt arbejder 

med vejr og klima. I 2014 fik 7.062 meteorologer via e-mails følgende 

spørgsmål: Mener du, at den klimaforandring, vi har været vidne til 

gennem de seneste 50 år er menneskeskabt? Af de 1.821 indkomne 

besvarelser svarede 52 pct. ”for det meste menneskeskabte”, 10 pct. 

svarede ”menneskeskabte og naturlige årsager”, 5 pct. svarede ”for det 

meste naturlige årsager”, 20 pct. svarede ”utilstrækkelige beviser på, 

at de er menneskeskabte eller naturlige”20. I en tilsvarende under-

søgelse i 2017 med deltagelse af 465 meteorologer svarede 15 pct. 

”stort set eller udelukkende menneskeskabte”, 34 pct. svarede ”for det 

meste menneskeskabte”, 21 pct. svarede ”menneskeskabte og natur-

lige årsager”, 13 pct. svarede ”for det meste naturlige årsager”, 8 pct. 

svarede ”stort set eller udelukkende naturlige årsager”, mens 8 pct. 

var usikre på årsagen12. 

      

Konklusion: Denne rundrejse i litteraturen har gjort det klart, at det 

er absurd at tale om konsensus indenfor klimavidenskaben. Klima-

videnskaben 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 så-

kaldte Solteori – et eksempel på, men for det fastlåste og politiserede 

IPCC-system er Solteorien ubekvem (se Myte 16 og 29).    

     I de ”konsensus”-artikler, som NASA henviser til, er de stillede 

spørgsmål upræcise – eller behandlingen af datamaterialet er uigen-

nemskueligt. Påstanden om, at der er 97 pct. enighed blandt forskerne 

om, at størstedelen af den globale opvarmning er menneskeskabt og 

vil få katastrofale følger for kloden, falder totalt til jorden. De på-

gældende artikler 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. Mange af 

disse artikler er der bl.a. henvisninger til i en række omfattende 
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rapporter fra det politisk uafhængige klimapanel Nongovernmental 

International Panel on Climate Change (NIPCC), hvor den seneste 

rapport er fra 2019 (se Myte 29). Konsensus er et politisk begreb – 

ikke et videnskabeligt15. I den videnskabelige verden arbejder for-

skerne med at falsificere en hypotese, dvs. at vise, at den ikke er gyl-

dig. De hypoteser, der holder til denne test, kan man så arbejde videre 

ud fra. 
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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 accele-
rerede frem mod slutningen af 1900-tallet i takt med industri-
landenes stigende udledning af CO2. I virkeligheden steg den glo-
bale temperatur i to adskilte perioder: Én i første og én i anden 
halvdel af 1900-tallet. Offentligheden præsenteres for en over-
dreven global opvarmning, som er fremkommet ved såkaldte 
administrative justeringer.    
  

Tiden frem til 1920 var kold, fordi den såkaldte Lille Istid, der dækker 

over en række kolde klimaafsnit i perioden efter 1350, først sluttede 

omkring år 1900 (se Myte 6). Derefter indtrådte en hastig temperatur-

stigning frem til 1940. Tiden fra 1950 til 1975 var forholdsvis kold og 

blev efterfulgt af 25 år med global opvarmning, der stort set nu er gået 

i stå på 20. år (se Myte 3). Overlejret af disse udsving hævder IPCC 

med stor sikkerhed i klimapanelets 2013-rapport (AR5, side 37)11, at 

stigningen i den globale middeltemperatur fra 1850-1900 til 2003-

2012 er 0,78 grader. 

     IPCC påstår endvidere, at den globale opvarmning ligefrem accele-

rerede frem mod slutningen af 1900-tallet i takt med industri-

landenes stigende udledning af CO2. Påstanden forsøgte IPCC at illu-

strere i figur TS.6 i klimapanelets 4. hovedrapport (AR4), som udkom i 

2007 10. Figuren er gengivet her som figur 2-1. Den viser udviklingen i 

den globale temperatur i perioden 1850-2005. I figuren har IPCC ind-

tegnet linjer, der viser tendensen i den globale temperatur over de 

seneste 150, 100, 50 og 25 år. At tendenslinjerne bliver stejlere og 

stejlere frem mod år 2000, tager IPCC som udtryk for, at temperatur-

stigningen accelererede med foruroligende hastighed frem mod slut-

ningen af 1900-tallet. Men det giver ingen mening, at sammenligne en 

25-års tendenslinje med en 150-års tendenslinje. Derimod giver det 

god mening at sammenligne tendenslinjer, der strækker sig over lige 
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lange tidsperioder, i dette tilfælde de to 25-års perioder 1915-1940 og 

1975-2000, illustreret som henholdsvis bjælke 1 og 2 i figur 2-1. For 

så viser det sig, at nok er den globale temperatur steget op gennem 

1900-tallet, men det er sket i to veladskilte 25-års perioder og med 

lige stor hastighed: Én i første halvdel af 1900-tallet – altså længe før 

industrilandene for alvor begyndte at lede store mængder CO2 ud i 

atmosfæren – og én i sidste halvdel af 1900-tallet. Desuden skete der 

også en stigning i den globale temperatur i en 20-års periode (1860-

1880) i sidste halvdel af 1800-tallet, hvor det lakkede mod slutningen 

af den Lille Istid. I det arktiske område, der er særlig følsomt overfor 

temperaturændringer, blev 1930´rne det varmeste årti i 1900-tallet 

(se Myte 7). 

     

         
 
Figur 2-1. Udviklingen i den globale middeltemperatur i perioden 1850-2005 
som glidende 10-års middel baseret på data fra East Anglia´s Climatic Re-
search Unit (CRU) og med IPCC´s tendenslinjer for henholdsvis 150, 100, 50 
og 25 år indtegnet. IPCC angiver, at den globale temperatur er steget 0,76 
grader ± 0,19 grader fra perioden 1850-1899 til perioden 2001-2005. Men 
bjælke 1 og 2 angiver to veladskilte 25-års perioder 1915-1940 og 1975-
2000, hvor den globale temperatur er steget med samme hastighed. Kilde: 
IPCC´s 4. hovedrapport AR4, 2007, figur TS.6, side 37 10.  

 

 

     På spørgsmålet, om den globale opvarmning skete med samme 

hastighed i perioderne 1860-1880, 1910-1940 og 1975-1998, svarede 

Phil Jones, direktøren for University of East Anglia´s Climatic Research 

Unit (CRU) til BBC News i 2010: ”Ja, og der er ingen statistisk signifi-
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kant forskel mellem dem”1. Og videre svarede Phil Jones ”Ja” til 

spørgsmålet: Er du enig i, at der ikke er sket nogen statistisk signifi-

kant global temperaturstigning siden 1995?   

  

          
 

Figur 2-2. Årsmiddeltemperaturen i det centrale England for perioden fra 
1659 og frem til 29. august 2020 vist som 10-års glidende gennemsnit. Be-
mærk: I det centrale England steg middeltemperaturen drastisk i perioden 
1690-1730 – næsten et par grader, og det var oven i købet mit i den Lille 
Istid. Kilde: MET Office Hadley Centre for Climate Change baseret på D.E. 
Parker m. fl. 1992 15.       
 

 

     Det er derfor forkert, når IPCC påstår, at den globale temperatur-

stigning accelererede med foruroligende hastighed hen mod slutnin-

gen af 1900-tallet. Ikke desto mindre gentog IPCC påstanden på det 

internationale klimatopmøde COP-15 i København i 2009, og derfor 

har den brede offentlighed den samme opfattelse i dag.  

 

Måling af temperatur. Instrumentelle temperaturer er temperaturer, 
som er målt. Det drejer sig om overfladetemperaturer målt med ter-
mometre, hvor de ældste pålidelige målinger er fra 1600- og 1700-
tallet. En ubrudt temperaturserie fra det centrale England dækker 
perioden fra 1659 og frem til i dag er vist i figur 2-2 15. Fra Berlin 
findes en temperaturserie, der går tilbage til 1701. 
     Som vist i figur 2-3 er det først efter 1890´erne, at der findes må-
linger, som dækker større dele af Jordkloden. Det er de nationale 
meteorologiske institutter, som verden over står for de systematiske 
målinger af temperatur, nedbør, skydække, antal solskinstimer, vind 
og lufttryk, der tilsammen kaldes meteorologiske data. I Danmark 
varetages de meteorologiske målinger af Danmarks Meteorologiske 
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Institut (DMI), der etableredes i 1872. Data indsamles og koordineres 
i The Global Historical Climatology Network (GHCN). Derfra henter 
institutioner som US National Oceanic and Atmospheric Administra-
tion (NOAA) og National Aeronautics and Space Administration 
(NASA), bl.a. NASA´s Goddard Institute for Space Studies (GISS), deres 
temperaturdata til rekonstruktioner af den globale temperatur. Der 
måles både nede tæt ved jordoverfladen og op igennem atmosfæren, 
hvor målingerne fås fra ballonbårne instrumenter. Hver dag måles 
maksimum- og minimumtemperaturen, og siden beregnes middel-
temperaturen for hvert døgn i måneden. På basis af disse middel-
værdier beregnes middeltemperaturen for hver måned, og endelig 
beregnes årets middeltemperatur. Som illustreret i figur 2-3 er mange 
meteorologiske stationer blevet nedlagt; i de seneste årtier er antallet 
af stationer reduceret fra 6.000 i 1970 til 1.500 i 2010, og kun få af 
disse stationer er i stand til at levere måleserier, der går mere end 100 
år tilbage. 
  

 
 
Figur 2-3. (A) Antal meteorologiske stationer gennem tiden. (B) Måle-
periodens længde sammenlignet med antallet af stationer.  
Kilde: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data/ 

 
 
     Siden 1979 er der udført systematiske temperaturmålinger af 
atmosfæren fra satellitter med en nøjagtighed på 0,01 grad. De to 
forskere Roy Spencer og John Christy, der begge har været tilknyttet 
NASA, administrerer i dag en af de mest omfattende databaser med 
satellitmålinger ved University of Alabama – Huntsville (UAH), hvor 
der opbevares kvalitetskontrollerede og fagfællebedømte temperatur-
målinger fra de seneste 40 år2. Det omfattende datamateriale ligger 
tilgængeligt for enhver på internettet. De satellitbaserede temperatur-
målinger dækker hele klodens overflade, er upåvirkede af ændringer i 
arealanvendelse, urbaniseringseffekt og ikke mindst manipulerende 
justeringer, hvilket – som vi skal se – ikke kan siges om mange af de 
jordbaserede målinger.    
________________________ 

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data/
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     Det er en udbredt opfattelse, at de globale temperaturer, som præ-

senteres for offentligheden, er originale termometerdata, og at man 

kan have tillid til, at de viser den sande temperatur. Men i virkelig-

heden foretages der justeringer af de målte temperaturer. Der er der-

for forskere, der sætter spørgsmålstegn ved, om den globale tempera-

tur virkelig er steget 0,7-0,8 grader i løbet af det 20. århundrede, 

således som det hævdes af IPCC10. Det er naturligvis legalt, at justere 

data, hvis der er en rimelig begrundelse for det, og at det sker på en 

gennemskuelig måde, men det er langt fra altid tilfældet. Administra-

tive justeringer kan blandt andet begrundes med, at målinger er fore-

taget på forskellige tidspunkter på døgnet, eller at klimastationerne 

har ændret placering. Desuden vil større byer lokalt påvirke tempera-

turen gennem udslip af varme, så der opstår varmeøer, hvor tempera-

turen er højere end ude i det åbne land; den såkaldte urbaniserings-

effekt. Hertil kommer, at langt de fleste meteorologiske stationer 

findes på landjorden, der udgør mindre end 1/3 af Jordens overflade, 

og ydermere er disse stationer ujævnt fordelt med stor tæthed i 

Europa og USA, mens der kun er ganske få stationer i Arktis, på 

Antarktis og i høje bjerge og andre steder, hvor der bor få mennesker. 

Mange af de nedlagte stationer lå i landdistrikter, mens de resterende 

fortrinsvis ligger i bebyggede områder eller er flyttet til lufthavne. 

Disse ændringer kan sammen med måletekniske problemer ikke und-

gå at påvirke temperaturmålingerne på de enkelte vejrstationer, men 

dermed også resultatet af den beregnede globale middeltemperatur9 – 

og det forsøger meteorologerne at korrigere for.  

     IPCC kommer i klimapanelets 2013-rapport (AR5, side 165)11 selv 

ind på alle disse fejlkilder og tilføjer, at der ydermere opstår fejl og 

usikkerheder i forbindelse med behandlingen af data til klimapanelets 

temperaturrekonstruktioner. Da der ikke er nogen måde, hvorpå man 

med sikkerhed kan identificere disse ikke-klimatiske artefakter, der 

helt givet optræder i en stor del af temperaturserierne, er det natur-

ligvis også i nogen grad usikkert, hvor meget klimasystemet rent 

faktisk har ændret sig – konkluderer IPCC selv. Det er i den forbindel-

se bekymrende, at disse fejl føres videre i de datasæt, som benyttes i 

et stort antal klimatologiske studier om den globale opvarmnings 

følgevirkninger og dermed påvirker de konklusioner, der danner 

grundlag for politiske beslutninger.  
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Urbaniseringseffekten. Det er ikke overraskende, at byer påvirker 
temperaturforholdene lokalt gennem udslip af varme fra biler og be-
byggelse. Desuden opsuger mørke asfalterede veje varme fra Solens 
stråler, og de mange veje og bygninger nedsætter fordampningen, som 
ellers har en kølende effekt. Alle disse processer bidrager til en højere 
temperatur i byer i forhold til temperaturen i det åbne land, og i takt 
med at byerne vokser forstærkes denne effekt. Blandt forskerne 
hersker der imidlertid stor usikker om størrelsen af urbaniserings-
effekten. Den canadiske klimatolog Timothy R. Oke har påvist at byer 
med 1 mio. indbyggere kan bidrage med en metodisk fejl på op til 
næsten 4 grader14, mens den amerikanske NASA-klimatolog Thomas 
R. Karl angiver den halve værdi for en by af samme størrelse12.  
_________________________ 
 

     Naturligvis ved klimatologerne, at der er store problemer med 

behandling og justering af globale temperaturdata. Men helt uaccep-

tabelt bliver det, når justeringerne gennemføres for at tilpasse den 

globale temperatur til det øgede indhold af CO2 i luften. Disse gennem-

gribende justeringer af temperaturdata har åbenbart været den ene-

ste måde, hvorpå IPCC har kunnet ”dokumentere”, at den beskedne 

temperaturstigning siden den Lille Istid er unik og forårsaget af de 

øgede mængder CO2, som industrilandene har sluppet ud i atmosfæ-

ren16. Her skal nævnes nogle eksempler. 

     I 1999 offentliggjorde den amerikanske klimaforsker James Hansen 

fra den nationale amerikanske rumfartsadministration NASA første 

udgave af USHCN´s kurve over temperaturen i USA op gennem 1900-

tallet baseret på 1.221 vejrstationer6. Kurven er vist i figur 2-4A. 

James Hansen anfører korrekt, at opvarmningen i det forløbne år-

hundrede ikke har oversteget år-til-år variationen og tilføjer: I USA er 

det varmeste årti 1930´erne, og det varmeste år 1934. USHCN 

(Historical Climatological Network) er almindeligvis anerkendt som 

verdens mest pålidelige database for originale temperaturmålinger. 

Den pågældende temperaturkurve er justeret for tidspunktet på døg-

net for målingerne, urbaniseringseffekten samt ændringer i areal-

anvendelsen omkring målestationerne. 

     Men i 2007 offentliggjorde NASA og NOAA anden udgave af 

USHCN´s kurve over temperaturudviklingen i USA op gennem 1900-

tallet. Denne kurve er vist i figur 2-4B. I denne udgave er justeringen 

for urbaniseringseffekten overraskende nok fjernet og erstattet med 
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en justering for ændringer i vejrstationernes beliggenhed. Dermed er 

alle år efter 1970 gjort varmere, mens en del år før 1970 er gjort 

koldere, blandt andet året 1934, som dermed ikke længere er det 

varmeste år i USA i 1900-tallet. Denne justering ligner i den grad en 

tilsigtet tilpasning af temperaturmålingerne til den klimapolitiske 

agenda. Dette gælder i endnu højere grad det næste eksempel – også 

fra USA.  

 

            

          
 

Figur 2-4. To udgaver af årsmiddeltemperaturen i USA for perioden 1900-
1999. I (A) er kurven justeret i 1999 og viser, at 1930´rne var det varmeste 
årti i USA i 1900-tallet og 1934 det varmeste år. I (B) er de samme tempera-
turdata justeret i 2007. De fleste år efter 1970 er gjort varmere, og dermed er 
1998 nu blevet varmere end 1934. Kilde: NOAA og US Historical Climato-
logical Net-work (USHCN) 1. udgave (A)6,8 og 2. udgave (B)8.   
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     I 2014 slog NOAA rekorden i vildledning af offentligheden. Det dre-

jer sig om temperaturen i USA i perioden 1895-2014 7. NOAA ind-

samler, analyserer og offentliggør temperaturdata for USA, og som en 

del af analyseprocessen foretager NOAA adskillige justeringer af de 

indsamlede måleresultater. Flere af vejrstationerne er flyttet fra 

bycentre til lufthavne. Disse vejrstationer viser lavere temperaturer 

på deres nye lokalitet, men i stedet for at nedjustere data fra by-

lokaliteterne, som ville være det mest logiske, opjusterer NOAA luft-

havnenes temperaturmålinger.  

 

         
 

Figur 2-5. Kurven viser årsmiddeltemperaturen for USA i perioden 1895-
2014 baseret på originale temperaturdata. Kilde: The National Climatic Data 
Center, USA (NCDC), T. Heller, 2015 7.    
 

 

     Som illustreret i figur 2-5, der er baseret på de originale tempera-

turdata, har der ikke været nogen temperaturstigning i USA de seneste 

90 år; den opvarmning, vi har været vidner til i 1980´erne og 

1990´erne svarer til den, som gjorde sig gældende i 1930´rne og 

1940´rne. I figur 2-6 vises omfanget af NOAA`s justering af samme 

temperaturmåleserie, dvs. den justerede dataserie fratrukket den 

originale måleserie. Årene efter 1970 er gjort meget varmere, mens 

1920´rne og 1930´rne er gjort lidt koldere. Det er påfaldende, at juste-

ringen skaber et kunstigt bidrag på 0,3 grader til temperatur-

stigningen i slutningen af 1900-tallet. Det springer i øjnene, at det 
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netop er tiden efter 1970, som er gjort varmere og dermed bragt i 

overensstemmelse med IPCC´s påstand om, at den alarmerende 

menneskeskabte globale opvarmning især gør sig gældende efter 

1970; temperaturudviklingen i USA er således blevet ændret til en 

mere klimapolitisk korrekt opvarmning. 

  

             
 

Figur 2-6. Kurven viser omfanget af NOAA´s justeringer af temperaturen i 
USA for perioden 1900-1999, dvs. den justerede dataserie fratrukket den 
originale måleserie. Bemærk, at justeringen skaber et kunstigt bidrag på 0,3 
grader til temperaturstigningen i slutningen af 1900-tallet. Kilde: National 
Oceanic and Atmospheric Administration NOAA. M. Hammer 2009 5.  
 

 

     Geolog og udgiver af netsiden Real Science Steven Goddard (pseu-

donym for Tony Heller) har vist, at for perioden 1958-2014 er de 

originale temperaturmålinger for USA gennem justeringer tilpasset 

atmosfærens indhold af CO2 7. Korrelationskoefficienten, der er et ud-

tryk for graden af overensstemmelse mellem to datasæt og maksimalt 

kan være 1,000, er i dette tilfælde 0,987. Ved hjælp af fiksfakseri med 

de originale temperaturdata har NOAA således skabt en næsten per-

fekt sammenhæng mellem temperatur og CO2.  

     Her skal også omtales eksempler på tendentiøse justeringer af 

temperaturserier fra New Zealand. Målte data for årets middel-

temperaturer fra Hokitika beliggende på vestkysten af New Zealands 

Sydø for perioden 1895-2018 viser, som illustreret i figur 2-7A, at der 

ikke har været nogen temperaturstigning i denne del af New Zealand i 

mere end 100 år3. Men denne kendsgerning er ubekvem for NASA, så 

de har gennemgribende ændret de pågældende temperaturdata. Som 
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det fremgår af figur 2-7B, er de fleste år før 1970 gjort koldere, mens 

årene efter 1970 er gjort varmere. For året 1912 er forskellen mellem 

den ikke-justerede og den justerede temperatur 1,3 grader. Hokitika 

er for øvrigt den eneste NASA-station, som har temperaturdata, der 

går længere end 100 år tilbage i tid.  

 

           

           
 

Figur 2-7. (A) De originale ikke-justerede årsmiddeltemperaturer for Hoki-
tika-stationen i New Zealand for perioden 1895-2018. (B) Samme tempera-
turserie, men justeret. De fleste år før 1970 er gjort koldere, mens årene efter 
1970 er gjort varmere. Kilde: NASA GISS (A) GHCN V3, (B) GHCN V4. P. 
Gosselin 2020 3.  

 

     Den new zealandske regerings klimaråd NIWA (The National 

Institute of Water and Atmospheric Research) blev i 2009 kritiseret 

skarpt, fordi rådet havde manipuleret med landets temperaturdata18. 

På NIWA´s hjemmeside præsenteredes offentligheden for en figur, her 

gengivet som figur 2-8, der viste, at temperaturen i New Zealand var 
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steget 0,92 grader gennem de seneste 100 år, altså mere end den glo-

bale temperaturstigning i samme periode, som IPCC angav til at være 

0,7-0,8 grader. Men en analyse af de originale temperaturmålinger gav 

et ganske andet billede af temperaturudviklingen i New Zealand, for 

rådata viste, som illustreret i figur 2-9, at der ikke kan påvises nogen 

alarmerende temperaturstigning siden 1909. Temperaturen er på det 

nærmeste konstant tilbage til 1850 – kun med en række mindre ud-

sving og en tilsyneladende svag stigning på 0,06 grader/100 år siden 

1850, men uden at denne stigning statistisk set er signifikant. 

 

       
 

Figur 2-8. Den justerede årsmiddeltemperatur i New Zealand for perioden 
1853 til 2008 som glidende gennemsnit baseret på dataserier fra 2 stationer 
fra 1853 og 7 stationer fra 1908. Den stiplede linje angiver tendensen med en 
stigende temperatur fra 1909 til 2008 (0,92 grader/100 år). Kilde: The Natio-
nal Institute of Water and Atmospheric Research´s (NIWA) netside. A. Watts 
2009 18.  

 

     
 
Figur 2-9. Årsmiddeltemperaturen i New Zealand for perioden 1853 til 2008 
som glidende gennemsnit baseret på de originale temperaturmålinger fra de 
samme klimastationer, som er benyttet af NIWA i figur 2-7. Kilde: The Climate 
Science Coalition of New Zealand. A. Watts 2009 18.  
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     Anthony Watts og andre har sammenlignet rådata med NIWA´s 

officielle temperaturdata station for station og har ikke fundet nogen 

rimelig anledning til større justeringer18. De afslørede, at for halvdelen 

af justeringernes vedkommende har NIWA skabt en opvarmning, hvor 

rådata ellers ikke viste nogen opvarmning, mens den anden halvdel af 

justeringerne har bidraget til at øge en eksisterende opvarmning. Der-

med kan det påstås, at opvarmningen i New Zealand ligesom i USA så 

sandelig er menneskeskabt, men ikke på grund af udledning af CO2, 

men på grund af meteorologernes justeringer af de originale tempera-

turdata. 

 

        
 
Figur 2-10. Årsgennemsnit for minimumtemperaturer på en forsknings-
station nær den australske by Rutherglen i det nordøstlige Victoria baseret 
på ikke-justerede rådata for perioden 1913-2013. Datakilde: The Australien 
Bureau of Meteorology BOM. J. Marohasy 2014 13. 

 

  

    Her skal omtales endnu et blandt mange tankevækkende eksempler 

på tendentiøse justeringer af temperaturserier. Rådata for årets mini-

mumtemperaturer fra en forskningsstation nær den lille australske by 

Rutherglen i det nordøstlige Victoria for perioden 1913-2013 viser, 

som illustreret i figur 2-10, en svag afkøling på 0,35 grader på 100 

år13. Men efter en gennemgribende justering, hvor alle temperaturer 

fra 1973 og tilbage til 1913 er gjort koldere, er tendensen, som vist i 

figur 2-11, i stedet en opvarmning på 1,73 grader på 100 år. For året 

1913 er forskellen mellem den ikke-justerede og den justerede 

temperatur 1,8 grader. Det må siges at være en justering, der er til at 

få øje på. Den australske biolog Jennifer Marohasy, der har gennem-
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gået temperaturdata fra adskillige vejr- og klimastationer, skriver i en 

kommentar: ”Du er måske tvivlende overfor denne historie, fordi du 

er blevet indoktrineret med, at der har været en alarmerende global 

opvarmning, men for mig, der gennem årene har studeret talrige 

temperaturserier, er den aktuelle historie almindelig”13. Ja, hvad gør 

meteorologerne ikke for at leve op til påstanden om menneskeskabt 

global opvarmning. Rutherglen-stationens ikke-justerede rådata for 

årsgennemsnittet for maksimumtemperaturer for peroden 1913-2013 

viser, som illustreret i figur 2-12, heller ingen opvarmning de seneste 

100 år.    

 

       
 

Figur 2-11. Det justerede årsgennemsnit for minimumtemperaturer på en 
forskningsstation nær den australske by Rutherglen i det nordøstlige Victoria 
for perioden 1913-2013. Ingen data for årene 1928, 1949, 1957, 1959-1964, 
1969 og 1972. Kilde: Australien climate change site data. The Australien 
Bureau of Meteorology BOM. J. Marohasy 2014 13.  

 

 

     Det er bekymrende, at Rutherglen-stationens justerede temperatur-

data og andre tilsvarende manipulerede data indgår som officielle 

temperaturer i netværket The Australian Climate Observations Refe-

rence Network – Surface Air Temperature (ACORN-SAT) og dermed 

benyttes til at beregne temperaturændringerne i delstaten Victoria og 

Australien.  

     Men det er ikke bare i USA, New Zealand og Australien og andre 

dele af verden, at de originale temperaturmålinger er blevet justeret. 

Der er også udført gennemgribende justeringer af de globale tempera-

turserier. I artikelsamlingen Naturen styrer klima (2017), skriver 

klimaforskeren Ole Humlum, at temperaturdata fra NASA´s Goddard 

Institute for Space Studies (GISS) i 2008 viste, at fra januar 1910 til 
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januar 2000 var den globale temperatur steget 0,45 grader, mens den 

i 2017 for samme periode blev oplyst til at være 0,69 grader8,17. Det vil 

med andre ord sige, at 0,24 grader af den globale temperaturstigning 

fra januar 1910 til januar 2000 er kommet til siden 2008 ved admini-

strative ændringer i databasen. Det er en ændring på 53 pct. af den 

oprindelige værdi. Det er som vist i figur 2-13 sket ved at talrige 

temperaturer før 1975 – bl.a. den varme periode 1920-1940 er juste-

ret ned, mens temperaturerne efter 1975 er justeret op.  På den måde 

kan man med god grund sige, at også i dette tilfælde er en stor del af 

den globale opvarmning menneskeskabt, men det er sket ved mani-

pulation. 

 

          
 

Figur 2-12. Årsgennemsnit for maksimumtemperaturer på en forsknings-
station nær den australske by Rutherglen i det nordøstlige Victoria baseret 
på ikke-justerede rådata for perioden 1913-2013. Datakilde: The Australien 
Bureau of Meteorology BOM. J. Marohasy 2014 13.  

 

         
 
Figur 2-13. Administrative nettoændringer af den globale middeltemperatur 
for alle måneder 1900-2000 i GISS-databasen. Den varme periode 1920-1940 
er justeret ned, mens temperaturerne efter 1975 er justeret op. Kilde: Ole 
Humlum, climate4you8  
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Konklusion. Op gennem 1900-tallet er den globale temperatur steget 

mellem 0,4 grader og 0,7 grader, hvor det første tal bygger på origi-

nale temperaturserier og det sidste på justerede data. Ingen af disse 

værdier er på nogen måde alarmerende (se Myte 4). En række måle-

tekniske udfordringer med at indsamle korrekte temperaturdata og 

problemer med at gennemskue den efterfølgende justeringsproces har 

gjort det vanskeligt for os alle at vurdere tendensen i den globale 

temperaturudvikling. Derfor har den internationale organisation 

Global Warming Policy Foundation (GWPF) nedsat et panel af klima-

forskere, som i projektet The International Temperature Data Review 

Project kritisk skal gennemgå og vurdere eksisterende serier af origi-

nale temperaturdata4. For det er i høj grad bekymrende, at påstanden 

om menneskeskabt global opvarmning har været på den inter-

nationale politiske dagsorden i mere end 30 år, uden at kvaliteten af 

de grundlæggende temperaturdata er blevet tilfredsstillende under-

søgt.  
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Myte 3 

Temperaturen stiger 
– 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 globale op-
varmning er standset. Tilskyndet af Obama-administrationen 
dukkede Thomas Karls og Thomas Petersons opsigtsvækkende 
”pausenægter”-artikel så pludselig op og fik afgørende betydning 
for Paris-aftalen i 2015.  
  

Det vakte berettiget opsigt og udviklede sig til en skandale, kendt un-

der betegnelsen Climategate, da tusindvis af e-mails mellem centrale 

forfattere i FN´s klimapanel IPCC blev lækket i 2009 forud for klima-

topmødet COP-15 i København. Det blev afsløret, hvordan flere af 

forfatterne optræder mere som politikere end som forskere og ud-

mærket er klar over, at der er problemer med deres data og konklu-

sioner. Efterfølgende lagde en undersøgelseskommission behændigt 

låg over sagen (se Myte 29). 

     Søndag den 5. februar 2017 kunne man opleve et ekko af klima-

skandalen, da det kom frem, at en artikel bragt i det velrenommerede 

videnskabelige tidsskrift Science i juni 2015 er baseret på fejlagtige 

data og er hastet igennem publiceringsprocessen givetvis i den hen-

sigt at påvirke Paris-klimakonferencen i 2015. Artiklens hovedforfat-

ter er Thomas Karl og medforfatter er bl.a. Thomas Peterson, den gang 

to af de ledende forskere i NOAA – verdens førende organ for ind-

samling af klimadata. I artiklen hævdes det, at pausen i den globale 

opvarmning siden 1998 ikke har eksisteret, og at temperaturen er ste-

get hurtigere, end forskerne havde forventet10. Ikke alene gik nyhe-

den verden rundt, men den var også vand på IPCC´s mølle, for klima-

panelet havde i sin femte hovedrapport fra 2013 (AR5, side 37) 

erkendt, at den langvarige pause i den globale opvarmning var en 
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realitet9. I 2008 havde NOAA i sin rapport State of the Global Climate 

udtalt, at den tilsyneladende pause i den globale opvarmning i begyn-

delsen af dette århundrede skulle fortsætte endnu en række år, før 

man kunne slå fast, at pausen var en realitet14. Men i 2014 måtte både 

NASA og NOAA erkende, at pausen nu var en realitet, men man mang-

lede en plausibel forklaring, der passede til den klimapolitiske agen-

da17,21. For under den pågældende pause udledtes fortsat store mæng-

der CO2, og det i et omfang, der svarer til en tredjedel af den samlede 

udledning siden begyndelsen af den industrielle periode, hvilket kun-

ne tyde på, at CO2 er en svagere drivhusgas, end IPCC antager, og at 

den globale opvarmning drives af helt naturlige processer. 

     Den mest benyttede forklaring er påstanden om, at Jorden fortsat 

bliver varmere på grund af det stigende udslip af CO2, men at pausen i 

den globale opvarmning siden år 2000 skyldes, at varmen er forsvun-

det ned i oceanernes dyb. Problemet med denne forklaring er, at den 

infrarøde udstråling fra CO2 kun kan trænge mindre end tykkelsen af 

et menneskehår ned i havet og derfor umuligt kan varme de dybere 

lag op16. Kun gennem bølgegang og havstrømme kan varmen trans-

porteres ned under havoverfladen. Derimod kan Solens synlige lys 

trænge 100-150 meter ned i havet og opvarme havvandet. Tempera-

turdata fra det moderne ARGO-projekt, hvor ca. 3000 bøjer flyder 

rundt i verdenshavet og måler havvandets temperatur viser, som 

illustreret i figur 3-1 og figur 3-2, at havvandets temperatur – bortset 

fra de seneste få år i troperne – ikke er steget nævneværdigt siden 

2004, hverken regionalt eller globalt, hvilket er i overensstemmelse 

med, at skydækket, som skærmer for Solens stråler, stort set har væ-

ret stabilt de seneste par årtier. 

     Pausen i den globale opvarmning skabte et problem for Obama-

administrationen og klimaindustrien forud for klimakonferencen i 

Paris. Pausen måtte derfor aflives for at sikre det ønskede resultat i 

Paris: En forpligtende klimaaftale. Det er nu afsløret, at Thomas Karl 

og hans medforfattere har manipuleret med data, så den globale op-

varmning overdrives markant. NOAA, der er en central aktør i IPCC-

lejren, har i mange år indsamlet data om havtemperaturen fra skibe. 

Det foregik tidligere ved at hente vand op fra havet og måle dets 

temperatur. I dag måles havvandets temperatur i skibenes maskin-

kølevand. Men disse data er upålidelige; dels skaber skibene i sig selv 
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varme, dels hentes kølevandet fra forskellige dybder. De mest pålide-

lige data om oceanernes temperatur er fra perioden efter år 2000 og 

stammer fra de 3000 bøjer i det ovennævnte ARGO-projekt.  

  

       

       
 

Figur 3-1. Havvandets temperatur som 13-måneders glidende gennemsnit i 
tre forskellige dybder i to cirkumpolare områder 55-65o N og 55-65o S. Be-
mærk, at skalaen på den lodrette akse er forskellig for de enkelte områder og 
dybder. I de pågældende områder er der ikke målt nogen temperaturstigning 
de seneste par årtier. I området 55-65o N er der derimod målt et fald i tempe-
raturen i 100 og 200 m´s dybde. Kilde: Global Marine ARGO Atlas, O. Humlum 
climate4you.      
 

 

     Den påståede temperaturstigning i Thomas Karls ”pausenægter”-

artikel fremkom ved at de pålidelige ARGO-data blev justeret op til de 
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upålidelige skibsdata. Desuden havde Thomas Karl ignoreret NOAA's 

egne videnskabelige rutiner og krav til kvalitetssikring og publicering.  

 

               

       
 

Figur 3-2. Havvandets temperatur som 13-måneders glidende gennemsnit i 
tre forskellige dybder omkring ækvator (30o N-30o S) og globalt (65o N-65o S). 
Bemærk, at skalaen på den lodrette akse er forskellig for de enkelte områder 
og dybder. I de pågældende områder er havvandets temperatur kun steget 
mindre end 0,1 grad i dette århundrede, og det er sket de seneste år. Kilde: 
Global Marine ARGO Atlas, O. Humlum climate4you.  
 

 

     Dette er nu erkendt i NOAA´s ledelse, fortæller den tidligere klima-

forsker i NOAA John Bates, som afslørede historien bag ”pause-

nægter”-artiklen i et interview i The Daily Mail15,22. Det har da også vist 

sig umuligt for andre forskere at genskabe og dermed kontrollere 

Karls arbejde. De pågældende data er nemlig ikke arkiveret, har han 

indrømmet, og computeren med et nyt beregningsprogram, som ikke 

var kvalitetssikret og godkendt, er mærkeligt nok brudt sammen15. 
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Men skaden var sket – ”pausenægter”-artiklen gav Paris-klimakon-

ferencen et videnskabeligt alibi for vidtgående politiske beslutninger, 

og således blev verdens politiske ledere narret til at investere enorme 

ressourcer på en baggrund af manipulerede data om global opvarm-

ning. 

 

        
 

Figur 3-3. Afvigelsen i den globale middeltemperatur i den nedre atmosfære 
for perioden 1979-2018 fra middelværdien for 1981-2010 vist som 13-måne-
ders glidende gennemsnit baseret på data fra satellitter. Satellitmålinger bli-
ver også justeret, men i modsætning til målingerne ved jordoverfladen, fore-
går justeringerne i dialog mellem forskere i forskellige videnskabelige 
fagtidsskrifter. Fordelen ved satellitmålinger er, at de måler temperaturen i 
mere stabile områder uden påvirkning fra storbyernes varmebobler. De må-
ler for hver ca. 45 km og har dermed en langt bedre dækning i de vidtstrakte 
polarområder og over oceanerne. Kilde: University of Alabama – Huntsville 
(UAH), satellitbaseret temperatur af den nedre atmosfære (version 6.0), Roy 
Spencer, 2018 4. NIPCC 2019, side 152 13. 

 

 

     Fakta er, som illustreret i figur 3-3 og figur 3-4, at den globale op-

varmning stort set standsede for snart to årtier siden, selvom atmo-

sfærens indhold af CO2 er fortsat med at stige jævnt. Det viser målin-

ger fra satellitter, der med deres gode globale dækning giver det bed-

ste billede af, hvorledes den globale temperatur har udviklet sig: 

Rekordåret 2016 var – som illustreret i figur 3-4 – kun lidt varmere 

end 1998. Sammen med varmetoppen i 2010 skyldes begge toppe det 

velkendte atmosfære-ocean-fænomen El Niño, som varmede atmo-

sfæren særlig kraftigt op i 1997/98 og 2015/16. 

     Ser man bort fra de tre El Niño-skabte varmetoppe har der kun 

været en yderst beskeden og ikke nogen statistisk signifikant tempe-
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raturstigning i dette århundrede, og den globale temperatur er næsten 

tilbage på samme niveau som før den seneste El Niño-begivenhed, 

hvilket fremgår af figur 3-4 18. Der er således ingen grund til klima-

alarm, for pausen i den globale opvarmning er en realitet og kan – 

ifølge mange forskere – være optakten til en længerevarende global 

afkøling. Blandt flere andre forhold viser dette, at det globale klima er 

langt mindre følsomt overfor CO2, end IPCC påstår (se Myte 11). 

  

       
Figur 3-4. Afvigelsen fra den globale middeltemperatur (1961-90) for 
perioden oktober 1996 til februar 2018 på basis af data fra 14 forskellige 
vejrsatellitter. Kilde: Carl Mears´ Remote Sensing Systems (RSS) Satellite Data-
serie12. 
 

 

     Klimaforskerne John Christy og Roy Spencer, der var de første, der 

skabte en satellitbaseret temperaturserie, har analyseret otte data-

serier fra satellitter og vejrballoner fra perioden 1979-2016 og fundet 

en temperaturstigning på 0,1 grad per årti, hvilket svarer til 1 grad per 

århundrede4. Det udgør kun en tredjedel af IPCC´s prognose for den 

globale opvarmning i det 21. århundrede og ligger indenfor de natur-

lige udsving. Det tyder bestemt ikke på en menneskeskabt indflydelse 

på klimaet. 

 

El Niño fænomenet er verdens kraftigste vejrfænomen med op-
rindelse i det tropiske Stillehav5. Under normale forhold forårsager de 
østlige passatvinde, at overfladevandets temperatur er meget varmere 
i den vestlige del af Stillehavet, nær Indonesien og det nordøstlige 
Australien, og koldere mod øst nær Peru og Ecuador, således som det 
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er illustreret i figur 3-5. Det skaber et lavtryk ved havoverfladen i den 
vestlige del af Stillehavet, fordi luften her varmes kraftigt op og stiger 
til vejrs. Når den varme, fugtige luft stiger til vejrs, afkøles den og af-
giver store mængder regn. 
 

             

              
 

Figur 3-5. Den tropiske del af Stillehavet mellem Indonesien og Sydamerika 
under normale vejrforhold og under en typisk EP El Niño og en typisk El Niño 
Modoki situation. 

 

 

     Med 3-7 års mellemrum sker der som vist i figur 3-6 en kortvarig 
svækkelse af de østlige passatvinde i den vestlige del af Stillehavet. Så  
opstår der en El Niño også kaldet EP El Niño (East Pacific El Niño) 
situation, hvor en ganske langsom bølge af varmt overfladevand bre-
der sig østover. Når denne bølge i løbet af nogle måneder når Syd-
amerikas vestkyst, stiger havvandets temperatur nogle grader. Herved 
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ændres de atmosfæriske forhold væsentligt; lufttrykket falder, fordi 
den varme luft stiger til vejrs, og nedbøren øges kraftigt i den østlige 
del af Stillehavet, hvor der ellers er forholdsvis tørt. Den ekstreme 
nedbør bevirker, at floderne går over deres breder og skaber om-
fattende oversvømmelser i Perus ellers så tørre kystegne, således som 
det skete i marts 2017. Samtidig skaber en EP El Niño øget lufttryk og 
udbredt tørke i det indonesiske område og i de kystnære egne af det 
østlige Australien. En EP El Niño-situation bevirker også, at antallet af 
tropiske cykloner aftager både i Atlanterhavet, i Caribien og i den 
Mexicanske Gulf, mens der opstår flere tropiske cykloner i Stillehavet. 
Samtidig svækkes passatvindene yderligere i den vestlige og centrale 
del af Stillehavet og vedligeholder for en tid bølgen af varmt vand, som 
reflekteres ved Sydamerikas vestkyst og langsomt bevæger sig tilbage 
mod vest, så EP El Niño-effekten efterhånden aftager. Den modsatte 
effekt, hvor de østlige passatvinde forstærkes, kaldes La Niña.  
  

          
 

Figur 3-6. El Niño og La Niña begivenheder i perioden 1950-2018. Datakilde: 
NOAA. Grafik: O. Humlum Climate4you.  
 

 

     Vekselvirkningen mellem El Niño og La Niña skaber varmere og 
koldere faser i hele den tropiske og subtropiske zone rundt om Jorden 
og flere steder mod højere breddegrader, men det skal understreges, 
at når der under en El Niño begivenhed strømmer varmt vand over 
koldere vand giver det naturligvis udslag i temperaturmålingerne, 
men kloden bliver som helhed ikke varmere af den grund. El Niño og 
La Niña er ikke nye fænomener, faktisk kan de følges flere hundrede 
år tilbage i tiden.  
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     I virkeligheden er der tale om to El Niño-typer, som begge er kraf-
tige vejrfænomener med oprindelse i det tropiske Stillehav, nemlig 
den ovennævnte klassiske EP El Niño og El Niño Modoki2,19,20. Den 
afgørende forskel på de to typer er et spørgsmål om, hvor i det tropi-
ske Stillehav den ekstraordinære opvarmning af havets overfladevand 
optræder. Under en EP El Niño sker opvarmningen som nævnt i det 
østlige Stillehav; under en El Niño Modoki-situation opvarmes den 
ækvatoriale, centrale del af Stillehavet, mens havoverfladen vest og 
øst herfor afkøles. Det resulterer i øget nedbør over den centrale del af 
Stillehavet, mens der falder mindre nedbør i Kina, Japan og det vest-
lige USA20. En kombination af EP El Niño og El Niño Modoki, en så-
kaldt super El Niño, gjorde 2016 til et af de varmeste år siden 1850 19. 
Varmen bredte sig langs vestkysten af USA op i det arktiske, hvor den 
forsvandt ud i verdensrummet, fordi udstrålingen her overstiger ind-
strålingen. I 2015 var der total solformørkelse ved forårsjævndøgn og 
total måneformørkelse ved efterårsjævndøgn. Det betød, at der var en 
særlig stor tidevandsbølge ved ækvator omkring jævndøgn i 2015 
ligesom 18 år tidligere i 1997. Der er faktisk forskere, som mener, at 
det måske er denne tidevandsbølge, som med 18 års mellemrum ud-
løser en super El Niño, således som det skete i 1997/98 og 2015/16 
1,2. Der var også en super El Niño omkring 1982, men den blev dæmpet 
af den mexicanske vulkan El Chichóns udbrud i 1982 efter at denne 
havde ligget i dvale siden omkring 1360. På basis af data fra de sene-
ste 126 år mener de kinesiske forskere Wen-Juan Huo og Zi-Niu Xiao 
at kunne påvise, at høj solaktivitet fremkalder en super El Niño med 1-
3 års forsinkelse8. 
 _________________________ 
 

     Ifølge NASA´s Goddard Institute for Space Studies (GISS) havde 

kloden i 2017 en middeltemperatur på 14,9 grader7. Men giver det 

overhovedet nogen mening at tale om en global middeltemperatur, 

når det lokale og regionale klima på Jorden spænder lige fra de kolde 

polare områder med temperaturer ned til 70-80 kuldegrader til ækva-

toriale egne med temperaturer på 40-50 varmegrader? Nogle for-

skere, bl.a. Christopher Essex og kolleger deriblandt Bjarne Andresen 

fra Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet, mener, at det 

ikke er muligt at beregne en realistisk temperatur for Jordens atmo-

sfære, fordi Jordens klima er et system, der altid vil være ude af ba-

lance6. Det skyldes, at der til stadighed er bevægelser i luftmasserne 

på grund af temperaturforskelle, trykforskelle og forskelle i luftfugtig-
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hed. En global middeltemperatur, der af IPCC hævdes at være bereg-

net med en nøjagtighed på ±0,05 grader, er en regnskabsmæssig fik-

tion og afspejler på ingen måde den virkelige verden. Det kommer til 

udtryk i de store forskelle, der er på de beregnede globale middel-

temperaturer, som offentligheden præsenteres for, både når de er ba-

seret på temperaturmålinger ved jordoverfladen (se grafer fra det 

engelske Hadley Center og Climatic Research Unit, University of East 

Anglia (HadCRUT), The National Climatic Data Center (NCDC) og 

NASA´s Goddard Institute for Space Studies (GISS) på netsiden 

climate4you), eller når man sammenligner disse temperaturmålinger 

ved jordoverfladen med satellitmålinger (se grafer fra University of 

Alabama – Huntsville (UAH) og Remote Sensing System (RISS) på net-

siden climate4you). Derfor er klimaforskernes endeløse diskussion 

om, hvilken global middeltemperatur, der er den korrekte, også for-

målsløs og uden facit.  For vi lever – ligesom planter og dyr – i et lokalt 

eller regionalt klima – ikke i et globalt. Når jeg skal købe et sæt tøj, 

forventer jeg ikke, at ekspedienten spørger: Skal det være et sæt, som 

passer dig, eller skal det være et sæt i den globale middelstørrelse for 

en mand i din alder? Lektor emeritus Hans Götzsche, Århus Universi-

tet, udtrykker det med dette eksempel: Hælder vi lidt koldt vand i et 

bæger skoldhed kaffe uden at røre rundt, vil den første slurk kaffe 

være lunken. Og stikker vi et sugerør ned til bunden af bægeret, vil 

kaffen dér fortsat være skoldhed. Sætter vi låg på bægeret og venter 

en rum tid, vil vandmolekylerne efterhånden vandrer rundt i bægeret 

og udligne temperaturforskellene, så kaffen til sidst opnår en ensartet 

temperatur svarende til en middeltemperatur. Imidlertid demonstre-

rer dette eksempel situationen i et næsten lukket system, men klodens 

atmosfære er derimod et åbent system. Vores atmosfære er et hyper-

komplekst dynamisk system, der til stadighed er i vekselvirkning med 

lithosfæren (den faste jord), hydrosfæren (Jordens vandmasser), kryo-

sfæren (Jordens vandmasser i frossen form eller i fast fase som is) og 

biosfæren (klodens liv) – samt påvirkningen fra Solen. At beskrive et 

system af denne type, som aldrig er i balance, er nærmest en umulig 

opgave – og det samme kan siges om forudsigelser om fremtidens 

klima, konkluderer Hans Götzsche. Ikke desto mindre benyttes ganske 

små ændringer i den globale temperaturstatistik til at forklare en lang 

række vejrfænomener. 
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     Den amerikanske atmosfærefysiker Richard S. Lindzen stiller sig 

også tvivlende over for det grundlag, man beregner den globale 

temperatur på11. For den er ikke baseret på simple målinger; der er 

tale om en ufattelig mængde data – ofte af tvivlsom oprindelse, som vi 

har set – og som ydermere udsættes for justeringer og subjektive 

analyser for at man kan sammenligne dem (se Myte 2). Både de dag-

lige temperaturvariationer, som ses i en lokal vejrrapport, og forskel-

lene i den årlige middeltemperatur fra vejrstation til vejrstation og 

mellem klimazoner er som nævnt enorme sammenlignet med varia-

tionerne i den såkaldte globale middeltemperatur. Middeltempera-

turen ved jordoverfladen er derfor både vanskelig at bestemme og 

vanskelig at forsvare som en indikator på klodens klimatiske status. 

Derfor er det også problematisk at opgive den globale temperatur 

med den nøjagtighed, som man ofte gør. Lindzen mener, at det derfor 

er paradoksalt, at ændringer i den globale temperatur på bare 0,2 til 

0,3 grader kan danne grundlag for politiske beslutninger, for klimaet 

vil altid variere i denne størrelsesorden. 

     Men hvorfor gør man sig så alligevel så mange anstrengelser for at 

fastsætte en global temperatur, som ikke har nogen som helst betyd-

ning for det enkelte menneske eller for samfundet? Svaret er ganske 

enkelt: Regeringer har behov for at sætte tal på ting, de ønsker at 

regulere eller beskatte – det er den danske Klimalov af 2019 et skole-

eksempel på – den burde rettelig begrænses til at være en Miljølov (se 

Myte 32).       

 

Det kan konkluderes, at Thomas Karls og Thomas Petersons ”pause-

nægter”-artikel er et falsum, for ser man bort fra kraftige vejrfænome-

ner som El Niño og La Niña har der ikke været nogen global tempera-

turstigning i indeværende århundrede. I et interview til BBC News i 

2010 3 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 klima-

hysteri. 
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Myte 4 

Den globale temperatur  
er alarmerende høj   
           
 

Gang på gang hævder IPCC og medierne, at den globale tempera-
tur 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 end nu. Problemet er, at vi har vanskeligt ved at acceptere, 
at vi lever i et tilfældigt øjeblik i en lang geologisk udvikling med 
naturgivne klimaforandringer.  
 

I forrige mellemistid, kaldet Eem, der afløste Saale-istiden for 130.000 

år siden og varede 12.000 år, var der perioder, hvor det var ligeså 

varmt eller varmere end nu. En rekonstruktion af plantevæksten og 

klimaet på den tid baseret på analyser af borekerner fra Baffin Island i 

arktisk Canada viser, at somrene her var 4-5 grader varmere dengang 

end nu8. Og på baggrund af en rundrejse i litteraturen om udviklingen 

af Grønlands Indlandsis siden Eem-mellemistiden har den norske for-

sker Kristian Vasskog fundet, at den globale temperatur var 1,5-2,0 

grader varmere i Eem end i den varmeste periode i den nuværende 

mellemistid, kaldet Holocæn, hvor temperaturen toppede i jægersten-

alderen for 7.-8.000 år siden17.           

     Sidste istid – Weichsel-istiden – begyndte så småt at slutte for 

13.000 år siden. Det skyldes givetvis forøget solindstråling hen gen-

nem sommeren på den nordlige halvkugle, men på 100 år indtraf atter 

en kuldeperiode af 1000 års varighed, der sluttede for omkring 11.700 

år siden. Analyser af borekerner fra det nordlige Atlanterhavs bund 

viser, at årsmiddeltemperaturen ved havniveau i Grønland steg 5-10 

grader i løbet af få år. Denne kraftige globale opvarmning markerer 

overgangen til den nuværende mellemistid. Den hurtige temperatur-

stigning bevirkede, at de store isdækker på den nordlige halvkugle 

skrumpede kraftigt ind, og det store tilskud af smeltevand til havet, fik 

havspejlet til at stige, så havet begyndte at rulle sit blå tæppe ind over 

tidligere landområder. 
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     I vores mellemistid, hvor temperaturen som nævnt toppede i 

jægerstenalderen, var temperaturen i det nordatlantiske område  om-

kring et par grader varmere end nu – så de sidste rester af de store 

isskjolde i Skandinavien og Nordamerika smeltede bort, og havspejlet 

steg endnu engang. Norske forskere har fundet, at den varmekræven-

de musling Mytilus edulis nu atter er til stede i havet omkring Svalbard 

efter 4.000 års fravær, men at fundet af den endnu mere varme-

krævende musling Zirfaea crispata i gamle havaflejringer fortæller, at 

sommertemperaturen på Svalbard var endnu varmere for 9.-10.000 år 

siden10.  

     En temperaturrekonstruktion, der går 10.500 år tilbage i tid base-

ret på undersøgelser af borekerner fra Indlandsisen i Grønland viser, 

som illustreret i figur 4-1A, at det globalt set er blevet gradvist kølige-

re siden temperaturen toppede for 7.-8.000 år siden; det generelle 

temperaturfald beløber sig til cirka 0,3 grader per 1000 år1. Denne 

tendens genfindes i undersøgelser af havbundskerner fra Stillehavet 

og Atlanterhavet og betragtes derfor som en robust gengivelse af den 

globale temperaturudvikling siden sidste istid. Det er den generelle 

opfattelse, at jægerstenalderen i Nordeuropa var omkring et par gra-

der varmere end nu. Undersøgelser af borekerner fra søer nær Jakobs-

havn Isbræ ved Ilulisat i Vestgrønland bekræfter, at sommertempera-

turen for 4.-6.000 år siden her var 2-3,5 grader varmere end i dag3. På 

de lavere breddegrader har temperaturvariationerne på den tid – 

ligesom i dag – været mindre end i Arktis. 

     Forklaringen på det generelle temperaturfald de seneste 6.-7.000 år 

er efter alt at dømme de næsten umærkelige periodiske ændringer i 

Jordens ”rokken og vrikken” i sin bane om Solen, som har sendt os ind 

i forstadiet til den næste store istid14,15. Og det er meget sandsynligt, 

for beregner man med baggrund i Milankovitch-effekten solstrålingen 

på 65o N bredde i juni måned, finder man, som vist i figur 4-1B, at den 

største solindstråling indtraf for omkring 8.-9.000 år siden med en 

effekt på omkring 470 Watt/m2. Siden har den været jævnt faldende 

til nutidens knap 430 Watt/m2. En rekonstruktion af havtempera-

turen i august måned ud for Nordlands kyst i Norge afspejler, som 

illustreret i figur 4-1C, samme tendens2. Så sidste istid er blot den 

seneste af en lang række istider, og vi er helt givet på vej mod en ny 

stor istid, der kan indtræffe om 1000 år eller 2000 år – hvem ved? 
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Figur 4-1. (A) Afvigelsen fra i dag i luftens temperatur ved toppen af Grøn-
lands Indlandsis rekonstrueret på basis af GISP-2-iskernen. (B) Reduktionen i 
Solens indstråling siden maksimum for ca. 8.000 år siden. (C) Rekonstruktion 
af havtemperaturen i august måned ud for Nordlands kyst, Norge. Kilde: (A) 
På basis af R.P. Alley 2000 1og netsiden climate4you; (B) M. Milankovitch 
1941; (C) C. Andersen m.fl. 2004 2. 

 

 

Milankovitch-effekten. Den serbiske ingeniør Milutin Milankovitch 
beregnede i 1920´rne variationer i Solens indstråling til Jorden14,15. 
Han viste, hvordan mængden af solindstråling på forskellige dele af 
kloden på forskellige tider af året ændrer sig over årtusinder. Det 
skyldes, at andre planeter i vores solsystem påvirker Jorden, så der 
opstår regelmæssige ændringer i jordaksens hældning og retning 
samt i Jordens bane omkring Solen. 
     Jordens bane omkring Solen ændrer sig i løbet af 100.000 og 
400.000 år fra at være næsten cirkelformet til en noget fladere ellipse 
og tilbage igen. I dag befinder Jorden sig tættest på Solen den 4. januar 
(perihel), altså når det er vinter på den nordlige halvkugle. Det inde-
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bærer, at både vintrene på den nordlige halvkugle og somrene på den 
sydlige halvkugle er lidt varmere, end de ville have været, hvis Jordens 
bane havde beskrevet en cirkel. Da Jorden er længst fra Solen den 4. 
juli (abhelium), er somrene på den nordlige halvkugle og vintrene på 
den sydlige halvkugle tilsvarende lidt køligere. 
 

           
 

Figur 4-2. Foroven ses det kombinerede signal for modtaget solindstråling de 
seneste 800.000 år ifølge Milankovitch-effekten. Forneden ses temperatur-
forløbet i samme periode ifølge boringer i dybhavsbunden. Ligheden mellem 
de to kurver er påfaldende.  
Kilde: På basis af www.uvm.edu/-cmehrten/MilanCykles.ppt#B 

 

 

     Der sker også ændringer med jordaksens hældning. Jordens om-
drejningsakse, der står på skrå i forhold til retningen til Solen, ændrer 
hældning fra 21½o til 24½o og tilbage igen i løbet af 41.000 år. I 
perioder, hvor hældningen er stor, vil jordklodens poler modtage 
mere solstråling, end når hældningen er lille. Lige nu er jordaksens 
hældning stor og aftagende. 
     Jordaksens hældningsretning er også ustabil i forhold til Solen. 
Jordaksen roterer ligesom stangen på en snurretop, der er ved at tabe 
fart. Det tager 21.000 år at snurre én omgang. Denne rotation af Jor-
dens akse indebærer, at nordpolen snart vender bort fra Solen, snart 
mod Solen. I øjeblikket vender nordpolen bort fra Solen, når Jorden er 
tættest på Solen den 4. januar. Med en rotationsperiode på 21.000 år 
betyder det, at dette punkt på Jordens bane for tiden flytter sig ét døgn 
på 57,5 år i retning mod forårsjævndøgn. Eftersom Jorden bevæger sig 
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hurtigst i sin bane, når den er tættest på Solen, betyder det, at vi på 
den nordlige halvkugle bevæger os hurtigere gennem årets koldeste 
periode og når foråret tidligere. Den nordlige sommer er derfor nu på 
186 døgn, mens den sydlige sommer kun er på 179 døgn.  
     Disse tre typer af Milankovitch-svingninger påvirker Jordens klima. 
I nogle perioder er de tre svingninger ude af takt og dæmper hinanden 
i et vist omfang. I andre perioder svinger de mere eller mindre i takt 
og forstærker hinanden. Ændringer i Jordens bane om Solen skaber 
ændringer i den solindstråling, som Jorden modtager, mens de to 
andre mekanismer påvirker fordelingen af solindstrålingen på jord-
kloden. Gennem de seneste 600.000 år har solindstrålingen ved 65o N i 
sommerhalvåret svinget mellem værdier, der i dag svarer til solind-
strålingen ved henholdsvis 60o og 80o N . Sammenstillingen af Milan-
kovitch-effektens tre svingninger de seneste 800.000 år og kurven for 
temperaturforløbet i samme periode baseret på studiet af sediment-
kerner fra boringer i dybhavsbunden ses i figur 4-2. 
_________________________ 
 

     Siden sidste istid har der været flere andre perioder end i jæger-

stenalderen, hvor temperaturen har været højere end i dag. Oven i de 

gradvise ændringer som skaber de store istider, som typisk indtræffer 

med ca. 100.000 års mellemrum, ligger – som illustreret i figur 4-1A – 

meget kortere tidsrum med hurtig opvarmning eller afkøling, dog ikke 

med nær så store udsving som under istiderne. Med omkring 1000 års 

mellemrum optræder bronzealdervarmen, den romerske varmetid, 

middelaldervarmen og den moderne varmetid med tilsvarende mel-

lemliggende kuldeperioder – senest jernalderkulden og den Lille Istid 

(se Myte 6). Men var den romerske varmetid og middelaldervarmen 

også varmere end den moderne varmetid?  

     Laura K. Cunningham har sammen med 18 forskere rekonstrueret 

havoverfladens temperatur i det nordatlantiske område og Nordsøen 

for de seneste 1000 år og konkluderer, at middelaldervarmen gjorde 

sig sær gældende i tiden før år 1200, mens tiden efter 1250 var en 

lang periode med afkøling, der varede frem til begyndelsen af 1900-

tallet. Desuden fandt forskerholdet, at temperaturen i dag ikke ad-

skiller sig fra temperaturen under middelaldervarmen5.    
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Figur 4-3. Sommertemperaturen i Arktis de seneste 2000 år vist som 30-års 
glidende gennemsnit. Det fremgår at middelaldervarmen slog kraftigt igen-
nem i Arktis og oversteg nutidens temperatur i polarregionen. Kilde: Johan-
nes Werner m. fl. 2017 19. 

 

 

     En gruppe internationale forskere har rekonstrueret sommer-

temperaturen (juni-august) i Arktis for de seneste 2.000 år. Som illu-

streret i figur 4-3 var middelaldervarmen i Arktis, her perioden 960-

1060, kendetegnet ved en række årtier med ekstrem varme, der efter-

fulgtes af en gradvis afkøling i den Lille Istid med perioden 1580-1680 

som den koldeste periode19.   

      

    
Figur 4-4. Rekonstruktion af sommertemperaturen i det nordlige Skandi-
navien fra år 2006 tilbage til år 138 f.Kr. som middelværdi. Kurven viser, at 
både den romerske varmetid og middelaldervarmen var varmere end den 
moderne varmetid. Kilde: Jan Esper m.fl. 2012 7. 
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Figur 4-5. NORDKLIM-projektets temperaturkurve for de nordiske lande 
(minus Danmark) for perioden 1870-2002. Kilde: http://www.smhi.se/hfa 
coord/nordklim/data/Nordklim data set v1 o 2002.xls.   
 

 

     Den tyske klimaforsker Jan Esper har sammen med 11 forskere fra 

Finland, Schweiz, Tyskland og England, rekonstrueret sommertempe-

raturen i det nordlige Skandinavien fra år 138 f.Kr. frem til år 2006 på 

basis af 587 serier af træringe fra velbevarede rester af fyrretræer 

(Pinus sylvestris) fra 14 søer og fra fyrretræer, som voksede langs 

bredden af 3 søer7. Forskergruppen har – som illustreret i figur 4-4 – 

påvist eksistensen af både den romerske varmetid og middelalder-

varmen, og samtidig har forskerne fundet, at begge varmetider faktisk 

var varmere end den moderne varmetid. Den romerske varmetid 

toppede i 30-års perioden 21-50 e.Kr. med en sommermiddeltempera-

tur på godt 1 grad over sommermiddeltemperaturen for 1951-1980 

eller med andre ord godt 0,5 grader varmere end 1921-1950, som var 

den varmeste periode i 1900-tallet. Endvidere fremgår det af figur 4-4, 

at varmeperioden i 1930´rne var mindst lige så varm som den, vi har 

oplevet omkring år 2000, hvilket også fremgår af NORDKLIM-pro-

jektets temperaturkurve, som er vist i figur 4-5. Ligesom det er 

tilfældet med temperaturkurven i figur 4-1A, viser temperaturkurven 

i figur 4-4, at det er blevet gradvist køligere siden den romerske 

varmetid.  

     Ydermere har Jan Esper og hans forskerhold verificeret den rekon-

struerede temperaturkurve ved at sammenligne det historiske data-

sæt med målte temperaturer i perioden 1876-2006 fra tre klima-

stationer, Haparanda, Karasjok og Sodankylä, der alle indgår i det 

globale klimatologiske netværk. Korrelationskoefficienten, der er et 

http://www.smhi.se/hfa%20coord/nordklim/data/Nordklim%20data%20set%20v1
http://www.smhi.se/hfa%20coord/nordklim/data/Nordklim%20data%20set%20v1
http://www.smhi.se/hfa%20coord/nordklim/data/Nordklim%20data%20set%20v1
http://www.smhi.se/hfa%20coord/nordklim/data/Nordklim%20data%20set%20v1
http://www.smhi.se/hfa%20coord/nordklim/data/Nordklim%20data%20set%20v1
http://www.smhi.se/hfa%20coord/nordklim/data/Nordklim%20data%20set%20v1
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udtryk for graden af overensstemmelse mellem to datasæt og maksi-

malt kan være 1,000, er – som det fremgår af figur 4-6 – i dette 

tilfælde 0,78 for perioden 1876-1941, 0,75 for perioden 1942-2006 og 

0,77 for hele perioden 1876-2006, hvilket er en temmelig stærk 

lineær sammenhæng. Dermed fortæller verifikationstesten, at den re-

konstruerede kurve for sommertemperaturen i det nordlige Skandina-

vien er en robust gengivelse af temperaturudviklingen de seneste 

2000 år. 

 

      
 

Figur 4-6. Sammenligning mellem den målte (A) og den rekonstruerede (B) 
udvikling i sommertemperaturen i det nordlige Skandinavien 1876-2006. For 
perioden 1876-1941, 1942-2006 og for hele perioden 1876-2006 er korrela-
tionen henholdsvis 0,78, 0,75 og 0,77. Kilde: Jan Esper m.fl. 2012 7.   

 

 

Måling af træringe. Årringe i træ kan fortælle om klimaet efter sidste 
istid. Hvert år dannes der to ringe: En tyk ring og en tynd ring, der 
svarer til henholdsvis sommerens vækstsæson og vinterens vækst-
stop. Men sommerens årring kan være mere eller mindre tyk, idet en 
varm eller fugtig sommer giver en tyk årring, mens en kølig eller tør 
sommer giver en noget tyndere ring. Det kan derfor være vanskeligt at 
afgøre, om det er temperaturen eller nedbøren, der har været den vig-
tigste årsag til tynde eller tykke vækstringe. Denne usikkerhed kan 
man komme udenom ved at undersøge indholdet af isotopen kulstof-
14 i træers årringe. Ud over at producere beryllium-10 i atmosfæren, 
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skaber kosmiske stråler fra verdensrummet også den radioaktive 
isotop kulstof-14. Efter at være blevet optaget i CO2, finder kulstof-14 
vej ind i træ og andre biologiske efterladenskaber. Lavt indhold af 
kulstof-14 betyder stor solaktivitet og dermed nedsat kosmisk strå-
ling, færre skyer og et varmere klima (se Myte 16). Når Solen derimod 
er sløv (få solpletter), kan flere kosmiske stråler trænge frem til 
Jordens atmosfære, hvorved dannelsen af kulstof-14 tager fart svaren-
de til et køligere klima. Med denne opdagelse er det nu muligt at 
fastslå, om det er temperaturen eller nedbøren, der har skabt tynde 
eller tykke sommerringe i træers ved. Men det viser også, at der er en 
sammenhæng mellem kosmisk stråling og Jordens klima. Desuden har 
Jan Esper og hans forskerhold vist at den traditionelle anvendelse af 
træringe som klimasignal dæmper temperaturerne i tiden før det 
industrielle gennembrud, bl.a. varmen i middelalderen og i den romer-
ske varmeperiode7. Derimod kan træmassens kompakthed i de enkel-
te træringe anvendes som et meget mere sikkert klimasignal. 
_________________________ 
 
     Middelaldervarmen er specielt godt dokumenteret i Europa med 

sommerlige middeltemperaturer mellem 0,7 og 1,0 grad over gennem-

snittet for det 20. århundrede. Især var perioden 1284 til 1311 præget 

af usædvanligt varme og tørre somre, men middelaldervarmen er også 

påvist bl.a. i Nord- og Sydamerika11,18, Afrika16 og Asien6,13 og ser der-

med ud til at være et globalt fænomen. Her skal nævnes nogle eksemp-

ler fra Sydafrika, New Zealand og Kina.  

                                       

Sydafrika. En gruppe forskere under ledelse af Peter Tyson har – som 

illustreret i figur 4-7 – analyseret ændringer i forholdet mellem isoto-

perne ilt-16 og ilt-18, der oplyser om temperaturændringerne tilbage i 

tiden, og kulstof-14 tværs gennem drypsten i en kalkstenshule i Maka-

pansgatdalen 250 kilometer nord for Johannesburg16. Samtidig har 

forskerne beskrevet ændringerne i kalkstenens farve, der ligesom 

træringe kan benyttes som et klimaarkiv. Forskerne konkluderer, at 

middelaldervarmen fra omkring år 1000 til 1300 var udbredt i Syd-

afrika og var en tid med mange varmetoppe og hurtige skift i tempera-

turen indenfor få år. Forskerne mener, at tiden omkring 1250 var den 

varmeste med maksimumtemperaturer godt 3 grader højere end i 

dag.  
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Figur 4-7. Data fra analyse af drypsten i en hule i Makapansgatdalen i Syd-
afrika for perioden 1000-1996 viser eksistensen af varmeperioder i middel-
alderen, som var varmere end i dag. Desuden viser kurven for kulstof-14 en 
tæt sammenhæng mellem temperatur og solaktivitet/kosmisk stråling. Kilde: 
P.D. Tyson m. fl. 2000 16. 
 

 

New Zealand. Forskere under ledelse af Edward Cook har rekonstrue-

ret klimaets udvikling tilbage til år 900 på basis af 260 serier af 

træringe fra fyrretræer (Lagarostrobos colensoi), der kan blive 1000 år 

gamle4. I den rekonstruerede temperaturkurve træder middelalder-

varmen frem med to særlige varmeperioder, 1137-1177 og 1210-

1260, hvor det var 0,3-0,5 grader varmere end middeltemperaturen 

for 1900-tallets New Zealand. For den varmeste af de to perioder 

svarer temperaturen til den opvarmning, der har fundet sted siden 

1950. Samtidig er der påvist en usædvanlig kold periode, 993-1091, 

den koldeste i de seneste 1100 år. 

 

Kina. Et forskerhold under ledelse af Nina Datsenko har rekonstrueret 

temperaturen 1000 år tilbage i tiden på basis af 241 serier af træringe 

fra enebærtræer, der vokser i 3000 meters højde på den tibetanske 
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højslette6. De fandt, at temperaturen under middelaldervarmen i det 

12. århundrede var ca. 3 grader højere end i dag.  

 

     Der er også andre forhold, der peger i retning af, at det tidligere har 

været varmere end i dag. Blandt andet lå trægrænsen for fyr i Skandi-

navien 100 meter højere i bronzealderen og middelalderen end i dag9, 

og i Tibet lå trægrænsen 60-80 meter højere i middelalderen end i 

dag6. Datidens sommertemperatur må derfor have været noget højere 

end i dag. 

     Glem naturlige udsving: Global opvarmning er uden fortilfælde i 

2000 år proklamerede DR Viden den 25. juli 2019 og fortsatte: Ny 

forskning understreger, at moderne klimaforandringer er unikke. 

Denne nyhed refererer til en artikel: No evidence for globally coherent 

warm and cold periods over the preindustrial Common Era forfattet af 

en gruppe forskere under ledelse af den schweiziske geograf Raphael 

Neukom i det videnskabelige tidsskrift Nature12. Forskerne har re-

konstrueret temperaturudviklingen for de seneste 2000 år ved hjælp 

af 700 dataserier baseret på træringe, koraller, iskerner og aflejringer 

i søer og konkluderer, at varmetoppene under middelaldervarmen 

ikke optrådte på samme tid overalt på kloden, og at den nuværende 

varmeperiode langt overstiger naturlige udsving. Når opvarmningen i 

dag foregår på samme tid over hele kloden – som det påstås i artiklen 

– kan årsagen til nutidens globale opvarmning derfor ikke være den 

samme, som skabte middelaldervarmen – den må være menneske-

skabt, konkluderer altså Raphael Neukom og hans kolleger. DR Viden 

har indhentet udtalelser fra klimaforsker Ruth Mottram ved DMI og 

geolog og klimaforsker Camilla Snowman Andresen ved GEUS (De 

Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), der 

begge betragter Neukoms Nature-artikel som forskning af meget høj 

kvalitet. Klimaprofessor Sebastian Mernild mener ligefrem, at den nye 

forskning endnu engang slår fast, at skeptikernes argumenter ikke har 

gang på jord. Selv udtaler Raphael Neukom: ”Selv om det ikke var en 

del af formålet med forskningen at se på, om mennesket står bag den 

nuværende opvarmning, peger resultaterne alligevel den vej – men vi 

har ikke eksplicit testet det”. 

     Men den pågældende artikel rummer flere svage punkter. For det 

første er der problemer med kvaliteten af mange af de data, som artik-
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len er baseret på, idet langt hovedparten af de historiske temperatur-

serier bygger på studiet af træringe. Men med henvisning til den tyske 

klimaforsker Jan Espers undersøgelser, som Raphael Neukom over-

raskende nok ikke henviser til, kan det – som nævnt tidligere – være 

vanskeligt at afgøre, om det er temperaturen eller nedbøren, man af-

læser i træringenes størrelse. Hvor galt det kan gå, når forskerne 

benytter træringe forkert, ser vi på i Myte 5. For det andet omfordeler 

hav- og luftstrømme og andre atmosfære-ocean-processer i det kom-

plekse klimasystem varme og kulde, så det er forventeligt, at varme-

toppene under den 300-år lange middelaldervarme derfor ikke op-

trådte på samme tid overalt på kloden. Selv i vores varmetid, der 

endnu kun har varet i 100 år, optræder varmetoppene regionalt – ikke 

globalt. Op gennem 1900-tallet er temperaturen, som vist i Myte 2, 

nogle steder faldet, mens den andre steder er steget. For det tredje 

giver det ikke mening, at sammenligne de rekonstruerede tempera-

turer fra middelalderens varmeperiode med 1900-tallets officielle 

temperaturer, således som det lader til at være tilfældet i Neukom og 

kollegers artikel. For de officielle temperaturdata er – som det frem-

går af Myte 2 – ofte justerede og manipulerede, undertiden helt 

uanstændigt, hvor opvarmningen er forøget med 20-40 pct.. Når man 

tager disse kritikpunkter i betragtning, er det bestemt ikke givet, at 

Neukoms ”topforskning kan lægge skeptikernes argumenter i graven”, 

som påstået af Sebastian Mernild.  

     Det er tankevækkende, at medierne altid markedsfører skræk-

scenarier fra såkaldt topforskning umiddelbart forud for klimatop-

møder. Forud for COP-15 i 2009 i København var det historien om 

gletsjerne i Himalaya, der ville smelte bort inden år 2035, og at følge-

virkningerne ville blive uoverskuelige og afføde en kædereaktion af 

ulykker. Først ville det medføre store oversvømmelser nede i flod-

dalene, dernæst ville floderne med deres livgivende vand tørre ud og 

skabe ørkentilstande, og til slut ville dette resultere i et fald i produk-

tionen af fødevarer, så befolkningen ville sulte og rammes af sygdom. 

Efterfølgende erkendte IPCC i 2010 – efter COP-15 – at dette fare-

truende budskab savnede videnskabeligt grundlag. Det samme gjorde 

Thomas Karls ”Pausenægter-artikel” i det videnskabelige tidsskrift 

Science, der – som omtalt i Myte 3 – skabte opsigt forud for Paris-

klimatopmødet i 2015 og gav konferencen et videnskabeligt alibi for 
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vidtgående politiske beslutninger. Efterfølgende erkendte NOAA´s 

ledelse, at Thomas Karl havde ignoreret NOAA´s egne videnskabelige 

rutiner og krav til kvalitetssikring og publicering. Og senest konfron-

teres vi med Raphael Neukom og kollegers artikel ”Naturlige årsager 

kan ikke forklare varmen” forud for klimatopmødet i New York.   

      

Det kan konkluderes, at påstanden om, at den globale temperatur er 

steget alarmerende siden 1975 og uden fortilfælde, er en myte, der 

”ikke har gang på jord” – og understeger nødvendigheden af at se til-

strækkelig langt tilbage i tid og sammenligne fortidens temperatur-

udvikling med nutidens originale temperaturmålinger for at kunne 

give en realistisk bedømmelse af nutidens klimaforandringer.  
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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 rekon-
struktion af temperaturen 1000 år tilbage. Men temperatur-
kurven – den berømte hockeystav – er misvisende med grove 
metodefejl.  
 

I klimapanelet IPCC´s første årti var forskerne i IPCC-lejren endnu 

overbeviste om, at der i middelalderen havde været en periode, som 

var varmere end i dag, og at der havde været en mellemliggende kold 

periode – den Lille Istid. Denne opfattelse kom til udtryk i figur 7.1C i 

IPCC´s første hovedrapport FAR, der udkom i 1990 3. Figuren er gen-

givet her som figur 5-1. Da der i middelalderen havde været en peri-

ode, som var varmere end i dag, mente IPCC, at der ikke var noget 

alarmerende ved den temperaturstigning, vi har været vidne til siden 

1975. Og da udledningen af CO2 var minimal i middelalderen, var IPCC 

i 1990 endvidere af den opfattelse, at den nuværende varmeperiode 

kunne tilskrives naturlige variationer i klimasystemet.     

     Men siden fik piben en anden lyd. I sin tredje hovedrapport (TAR) 

fra 2001 påstår IPCC, at den globale temperatur er steget alarmerende 

siden 1975 og nu er den højeste i 1000 år4. Det bygger IPCC på den 

amerikanske klimaforsker Michael Mann og hans kollegers rekon-

struktion af fortidens temperaturer tilbage til år 1000. Temperatur-

kurven, som blev offentliggjort i en artikel i 1999: Northern Hemi-

sphere Temperatures During the Past Millennium i tidsskriftet Geo-

physical Research Letters er gengivet i figur 5-2A7.  

     For tiden før 1870, har Mann og hans kolleger fortrinsvis baseret 

temperaturrekonstruktionen på træringe suppleret med data fra 

koraller og iskerner; for tiden efter 1870 og frem til 1996 bygger 

kurven på termometeraflæsninger. Ifølge Manns temperaturkurve – 
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kaldet den liggende hockeystav på grund af den slående lighed – har 

Jorden næsten holdt sig på samme kølige temperatur gennem det 

meste af de seneste 1000 år – dog med et svagt fald frem mod år 1900. 

Først derefter begyndte temperaturen at stige, og efter 1975 endda til 

alarmerende højder, hvor hockeystaven med sin bue angiver indled-

ningen til en hidtil uset periode med global opvarmning.  

    

            
 

Figur 5-1. Globale temperaturændringer de seneste 1000 år. Den stiplede 
linje angiver temperaturen ved indgangen til det 20. århundrede. Kilde: Figur 
7.1C side 202 i IPCC´s første hovedrapport FAR, 1990 3. 
 

 

     Når man sammenligner hockeystaven med den forenklede tempe-

raturkurve i figur 5-2B, der er rekonstrueret på basis af 18 tidligere 

offentliggjorte temperaturrekonstruktioner, ses det, at Mann og hans 

kolleger har afskrevet både middelaldervarmen og den Lille Istid, som 

ellers er veldokumenterede (se Myte 4 og 6). Dermed får Mann og 

hans kolleger varmeperioden efter 1975 til at fremstå som noget helt 

usædvanligt, og da denne periode samtidig er sammenfaldende med 

den stigende udledning af CO2 i atmosfæren, er hockeystaven vand på 

IPCC´s mølle. Hockeystaven er velegnet til at skabe dommedags-

stemning, og prydede da også forsiden af klimapanelets tredje hoved-

rapport i 2001 og blev brugt som baggrundsbillede på IPCC´s presse-

konference. I det hele taget optrådte Hockeystaven som en form for 

logo for en katastrofal menneskeskabt global opvarmning12.  

     Hockeystaven skabte stor opmærksomhed og kom derfor til at 

indgå med stor vægt i det materiale, som dannede grundlag for beslut-

ningen om at reducere industrilandenes udslip af CO2, mens andre for-

klaringer på temperaturudviklingen de seneste 1000 år blev ignore-
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ret. Michael Mann var selv en af hovedforfatterne til kapitel 2: 

Observed Climate Variability and Change i klimapanelets tredje hoved-

rapport, og der er forskere, der derfor har svært ved at frigøre sig fra 

den tanke, at Mann har brugt sin rolle til at fremhæve sit eget arbejde.   

 

      
 

Figur 5-2. (A) Den såkaldte hockeystav, som IPCC støtter sig til i sin 2001-
rapport, hævdes at vise temperaturudviklingen på den nordlige halvkugle de 
seneste 1000 år. (B) Temperaturkurve rekonstrueret på basis af 18 forskel-
lige dataserier, og betragtes derfor som en robust gengivelse af temperatur-
udviklingen de seneste 1000 år. Kilde: (A) På basis af grida.no/climate7ipcc 
tar/wgi/figspm-1.htm. (B) På basis af C. Loehle, Energy and Environment 18, 
2007 5. 
  

 

     Der er gennem årene rejst en berettiget kritik af de metoder og 

data, som Mann og hans kolleger har benyttet – det fremgår bl.a. af 

Andrew Montfords bog The Hockey Stick Illusion, der udkom i 2010 10. 

To canadiere statistikeren Stephen McIntyre og økonomen Ross 

McKitrick, har vist, hvorledes de data, som Mann og hans kolleger 

benytter, er problematiske8,9. Hovedparten af data bag Mann-kurven 

stammer nemlig fra målinger af tykkelsen af årringe fra overvejende 

børstekoglefyr – en træart, som kan blive flere tusinde år gammel, og 

som findes i de høje og tørre bjerge i det sydvestlige USA. Et NAS-ud-

valg (National Academy of Sciences Panel) har fastslået, at disse træer 

ikke egner sig til at blive brugt, som indikator for netop temperatur, 

noget som to forskere Graybill og Idso allerede påpegede i 1993 2. Det 

skyldes blandt andet, at kolde fugtige år kan skabe stor vækst. Des-
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uden bevirker denne art fyrretræers forvredne form, at barken let 

revner og falder af, og det får træerne til at vokse hurtigere. 

     Ydermere viste McIntyre og McKitrick – efter ved et lykketræf på 

nettet at have fundet Michael Manns og hans teams kildekode 

(FORTRAN) på nettet – at en analyse af en serie helt tilfældige tal kun-

ne resultere i en kurve formet som en hockeystav, når de benyttede 

Manns og hans kollegers fremgangsmåde; der skete simpelt hen det, at 

udsvingene i temperaturen dæmpedes mere og mere jo længere ana-

lysen strakte sig tilbage i tid, og kun tidsserier, som afspejlede en 

stigende temperatur efter begyndelsen af 1900-tallet blev vægtet højt. 

Dermed forsvandt middelalderens varmeperiode pludselig, og det be-

tød, at Mann nu kunne påstå, at 1998 var det varmeste år i dette år-

tusinde. Mann påstod også, at han havde gennemført en statistisk test, 

som bekræftede, at hans resultater var statistisk signifikante og derfor 

overbevisende, men Mann fremlagde aldrig resultatet af denne test. 

     Det er en gylden regel, at det datamateriale, som indgår i forskeres 

videnskabelige undersøgelser, skal være tilgængeligt, så andre forske-

re har mulighed for at efterprøve og reproducere resultaterne. Men 

Mann prøvede i første omgang at lægge hindringer i vejen for en ud-

levering af det ønskede datamateriale. Først seks år efter offentlig-

gørelsen af hans artikel lykkedes det, at få materialet udleveret. 

     C.M. Ammann & E.R. Wahl forsøgte i 2007 at imødegå McIntyre og 

McKitricks kritik og give Mann oprejsning, men slap ikke videre 

heldigt fra det, idet den statistiske test, som skulle verificere hockey-

stavens temperaturrekonstruktion op mod de målte data fra tiden 

efter 1870 viste et resultat, der var tæt på nul, hvor 1 svarer til 100 % 

korrelation1. Altså ingen korrelation – og samtidig et bevis på, at Mann 

havde talt usandt, da han påstod, at han havde gennemført den på-

gældende statistiske test. Det kan forklare, hvorfor Mann og hans 

kolleger undlod at offentliggøre den pågældende beregning i en 1998-

artikkel i Nature 6. At komme nærmere ind på de tekniske detaljer i 

McIntyre og McKitricks kritik af Mann og hans kollegers fremgangs-

måde vil føre for vidt her. Der kan henvises til de to statistikeres 2005-

artikel og NAS-udvalgets gennemgang ved udvalgets formand Gerald 

North (se litteraturlisten bag i bogen)11.  

     Hockeystaven indtog en central rolle i den såkaldte Climategate-

skandale i 2009, hvor talrige lækkede e-mails fra korrespondancen 
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mellem nogle af de centrale IPCC-forfattere afslører, hvordan flere af 

forfatterne mere optræder som politikere end forskere og udmærket 

er klar over, at der er problemer med deres data og konklusioner, men 

i stedet drøfter, hvordan de skal undgå at udlevere deres data-

materiale samt forhindre, at konkurrerende forskere får offentliggjort 

deres artikler (se Myte 29). 

 

Det kan konkluderes, at da der er sået begrundet tvivl om hockey-

stavkurven, er det uheldigt, at den indtager en så dominerende rolle i 

klimadebatten og har manifesteret sig hos politikere og den brede 

offentlighed som et realistisk bud på den globale temperaturudvikling. 

Ifølge NAS-udvalget (National Academy of Sciences Panel) er hockey-

stavkurven det rene ”junk”.  
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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 Nord-
amerika og Europa – den var et globalt fænomen, men er som så 
mange andre historiske hændelser specielt godt dokumenteret i 
Europa.   
 

I vikingetid og tidlig middelalder, der dækker perioden fra år 900 til 

begyndelsen af 1300-tallet, var klimaet mildt og var i perioder lige så 

varmt som nu, om ikke varmere (se Myte 4). Specielt var perioden 

1284-1311 præget af usædvanligt varme og tørre somre, ligesom vi 

oplevede det i Europa i sommeren 2018. Gletsjerne var tilsvarende 

små, og i de alpine egne krøb bebyggelserne op i stor højde. Men så 

satte den Lille Istid ind med et væsentligt barskere klima. Den Lille 

Istid dækker – som illustreret i figur 6-1A – over en række kolde 

klimaafsnit frem til år 1900, hvor perioden fra slutningen af 1500-

tallet til midten af 1800-tallet markerer den koldeste del af den Lille 

Istid. Værst så det ud i perioden 1640-1750. En temperaturserie fra 

England fra 1659 og frem til i dag viser, at den koldeste tid var i 

1690´erne, hvor temperaturen i Europa var cirka 1,3 grader koldere 

sammenlignet med perioden 1961-1990, der endda omfatter de for-

holdsvis kolde 1970´ere (se figur 2-2). 

     Den Lille Istid påvirkede i høj grad samfundet. I Alperne voksede 

gletsjerne, og flere steder blev de højtliggende bebyggelser overskre-

det af fremrykkende gletsjere. I dag, hvor gletsjerne er smeltet tilbage, 

peger stumper af veje på bjergsiderne op mod de tidligere bebyggel-

ser. Og ude foran gletsjerne ligger bakkebuer, som er skubbet sammen 

af isen og markerer gletsjernes største udbredelse i den Lille Istid. Og i 

Nordatlanten strakte vinterisen sig næsten ned til Skotland. I Tyskland 

frøs floderne til, og det samme gjorde Themsen i England, så man 



72 
 

holdt marked – kaldet Frost Fair – midt ude på floden, første gang i 

1607 og sidste gang i vinteren 1814. I den Lille Istid gav man – lige-

som i dag – mennesket skylden for meget af den klimabetingede elen-

dighed.   

 

      
 
Figur 6-1. Samspillet mellem (A) middeltemperaturen i Europa gennem de 
seneste 1000 år og antal solpletter (B) de seneste 400 år. Bemærk, at tids-
aksen er forskellig på de to figurer. Den forenklede temperaturkurve (A) er 
rekonstrueret på basis af 18 temperaturrekonstruktioner, der bygger på 
historiske temperaturdata, såkaldte proxydata. Kilde: (A) På basis af C. 
Loehle 2007 7, (B) på basis af Solar Influence Data Analysis Center (SIDC).  

 

 

     Som det fremgår af figur 6-1B var den koldeste periode under den 

Lille Istid sammenfaldende med en usædvanlig tilstand for Solen, kal-

det Maunder Minimum. Solen var næsten blottet for pletter i perioden 

mellem 1645 og 1715, hvilket banede vej for stor kosmisk stråling og 

vækst i det kølende skydække. Andre perioder med usædvanlig lav 

solaktivitet under den Lille Istid er som vist i figur 6-2 det såkaldte 

Wolfs Minimum fra 1300 til 1360, Spörer Minimum fra 1450 til 1540 

og Daltons Minimum fra 1790 til 1820. 
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Figur 6-2. De spor, som den kosmiske stråling har efterladt i form af kulstof-
14 og beryllium-10 gennem de seneste 1000 år. Kilde: På basis af Jens Olaf 
Pepke Pedersen, 2011 10. 
 

 

     Disse kølige perioder under den Lille Istid med nedsat solaktivitet 

er kendetegnet ved stor produktion af de radioaktive isotoper beryl-

lium-10 og kulstof-14, mens perioden under middelaldervarmen og 

vores varmetid derimod kendetegnes ved ringe produktion af beryl-

lium-10 og kulstof-1410. Da produktionen af beryllium-10 og kulstof-

14 er knyttet til mængden af kosmisk stråling, støtter dette opfattel-

sen af en tæt sammenhæng mellem kosmisk stråling og Jordens klima 

(se Myte 16). 

 

Solpletter, kosmisk stråling og klima. Det er muligt at kæde Solens 
aktivitet i form af antal solpletter sammen med den kosmiske stråling, 
der når frem til Jordens atmosfære. Pletter på Solen er observeret 
siden 1610. Solpletperioden har siden da varieret mellem 8 og 15 år 
med en middelværdi på 11,06 år. Omkring et solpletmaksimum kan 
antallet af solpletter være mellem 50 og 200, mens antallet af solplet-
ter kan være tæt på 0 under et solpletminimum. Kosmisk stråling har 
efterladt et helt specielt spor, som kan genfindes i gammel is. Når de 
kosmiske stråler kolliderer med atomkerner i Jordens atmosfære, 
dannes isotopen beryllium-10. Jo stærkere den kosmiske stråling er, jo 
mere beryllium-10 dannes der. Når beryllium-10 så aflejres år for år 
på isen i Grønland og Antarktis og dækkes af sne og is, kan ændringer i 
denne isotops optræden ned gennem isen berette om Solens opførsel 
og ændringerne i den kosmiske stråling langt tilbage i tiden. Ud over 
at producere den radioaktive isotop beryllium-10 producerer kos-
miske stråler også den radioaktive isotop kulstof-14. Efter at være 
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blevet optaget i CO2, finder kulstof-14 vej ind i træ og andre biologiske 
efterladenskaber. 
_________________________ 
     

     Den Lille Istid er ikke blot kendt i Europa og Nordamerika, men 

over hele kloden - i Østasien5,9, Syd- og Mellemamerika4,8,11,12, 

Sydafrika13 og Antarktis2. På et spørgsmål i fagbladet Ingeniøren 8. 

november 2007, om den Lille Istid var global, svarer Signe Bech 

Andersen fra GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Dan-

mark og Grønland): ”Data fra den sydlige halvkugle er dog væsentlig 

mere sparsomme [end i Europa] og temperaturændringerne passer 

ikke tidsligt mellem de forskellige regioner eller den nordlige halv-

kugle. Observationerne giver således ikke belæg for at konkludere, at 

den Lille Istid var et globalt fænomen”. Men den argumentation holder 

ikke. Den svarer til, at man ikke anerkender, at det er ekstremt koldt 

på Antarktis blot, fordi der kun eksisterer få vejrstationer. Desuden 

omfordeler hav- og luftstrømme og andre atmosfære-ocean-processer 

i det hyperkomplekse klimasystem varme og kulde, så det er forvente-

ligt, at kuldeperioderne under den 500-år lange Lille Istid ikke op-

trådte på samme tid overalt på kloden. Her skal omtales nogle eksem-

pler, der viser, at den Lille Istid også er kendt i troperne og på den syd-

lige halvkugle. 

  

Venezuela. Et team af forskere under ledelse af Pratigya Polissar har 

rekonstrueret klimaets udvikling og gletsjernes udbredelse 1.500 år 

tilbage i tid i Venezuelas Andesbjerge11. Dokumentationen baserer sig 

på moræner og andre glaciale landskabsformer, som er knyttet til den 

Lille Istid samt søaflejringer, der viser klimaet udvikling. Som illustre-

ret i figur 6-3 optræder der i den Lille Istid fire gletsjerfremstød i 

perioden 1180-1820, nemlig 1180-1350, 1450-1590, 1640-1730 og 

1800-1820, og det er i overensstemmelse med tilsvarende fremstød i 

de øvrige dele af Andesbjergkæden i Sydamerika. Eftersom gletsjere 

er følsomme overfor både nedbør og temperatur, har forskerne skabt 

indbyrdes uafhængige rekonstruktioner af ændringer i nedbør og 

temperatur i den pågældende periode. Det fremgår af figur 6-3, at top-

pe og trug i kurven for gletsjerfremstød passer med solindstrålingen 

rekonstrueret ved hjælp af beryllium-10 og kulstof-14. Klimaforan-
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dringerne i Venezuelas Andesbjerge er derfor knyttet til solaktiviteten 

gennem den Lille Istid. De pågældende gletsjerfremstød forudsætter, 

at temperaturen faldt omkring 3 grader, og at nedbøren steg omkring 

20 pct.. Forskerne konkluderer, at de mest kolde perioder i Venezuela 

i den Lille Istid er tidsligt sammenfaldende med tilsvarende afsnit af 

den Lille Istid på den nordlige halvkugle, og at klimaforandringer i 

Venezuela er knyttet til ændringer i solaktiviteten gennem den Lille 

Istid.   

  

           
 
Figur 6-3. Samspillet mellem gletsjerfremstød (A) og kulstof-14 (B) samt 
solindstråling (C) og nedbør (D) i Venezuelas Andesbjerge. Kilde: P.J. Polissar 
m. fl. 2006 11. 
 

 

Mexico. I Mexico i det sydlige Nordamerika, hvor indlandets højsletter 

i dag har et subtropisk klima og lavlandet langs kysterne et tropisk og 

fugtigt klima, var den Lille Istid, 1360-1910, en lang periode med et 

koldt og tørt klima. Den koldeste og tørreste tid var fra 1660 til 1760, 

hvor temperaturen faldt 1,5-2 grader, hvilket stort set er sammen-

faldende med den koldeste periode i Europa, 1640-1750, under den 

Lille Istid. Det konkluderer forskere under ledelse af den mexicanske 

geofysiker E. Cuna baseret på analyse af borekerner fra søen Lake La 

Luna4.   



76 
 

       
 

Figur 6-4. Data fra analyse af drypsten i en hule i Makapansgatdalen i Syd-
afrika for perioden 1000-1996. Kilde: P.D. Tyson m. fl. 2000 13. 
 

 

Sydafrika. En gruppe forskere under ledelse af Peter Tyson har – som 

illustreret i figur 6-4 – analyseret ændringer i forholdet mellem isoto-

perne ilt-16 og ilt-18, der oplyser om temperaturændringerne tilbage i 

tiden, og kulstof-14 tværs gennem drypsten i en kalkstenshule i Maka-

pansgatdalen 250 km nord for Johannesburg13. Samtidig har forskerne 

beskrevet ændringerne i kalkstenens farve, der ligesom træringe kan 

benyttes som et klimaarkiv. Forskerne konkluderer, at den Lille Istid 

fra omkring 1300 til 1800 var udbredt i Sydafrika. I den Lille Istids 

koldeste afsnit omkring 1500 og 1700 har den årlige middeltempera-

tur her været omkring 1-2 grader koldere end i dag. 

 

Indonesien. I de globale troper udgøres 75 pct. af oceaner, og de tro-

piske dele af Stillehavet og det Indiske Oceans fungerer derfor som et 

enormt varmereservoir, som i høj grad påvirker cirkulationen i de 

globale luftmasser. Flere undersøgelser har vist, at den Lille Istid også 
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kan påvises på denne fjerne del af kloden. Blandt andet har et team af 

forskere under ledelse af den amerikanske havforsker Delia W. Oppo 

rekonstrueret havoverfladens temperatur i Makassar Strædet mellem 

øerne Borneo og Sulawesi i Indonesien gennem de seneste 2000 år9. 

Forskerne har vist, at de kølige og varme perioder i Indonesien er 

sammenfaldende med tilsvarende perioder på den nordlige halvkugle. 

I den Lille Istids koldeste afsnit 1550-1850 var havoverfladens tempe-

ratur omkring Indonesien 0,5-1 grader koldere end i de koldeste 

perioder i dag. Den Lille Istids koldeste periode i 1700-tallet genfindes 

også i New Zealand, mens afkølingen i midten af 1500-tallet er påvist 

både i New Zealand og Australien. 

 

       
 

Figur 6-5. Temperaturudviklingen i Kina og på den nordlige halvkugle for de 
seneste 2000 år vist som afvigelsen fra det gennemsnitlige temperaturniveau 
for perioden 1851-1950. Kilde: Z. Hao m fl. 2016 5 og P.C. Ljungqvist 2010 6.  

 

 

Kina. En sammenfatning af historiske temperaturdata viser – som 

illustreret i figur 6-5 – at Kina gennem de seneste 2000 år har gen-

nemløbet fire varmeperioder, nemlig 0-200, 650-750, 950-1290 og 

den nuværende varmetid siden 1900, samt tre gennemgående kolde 

tidsafsnit, nemlig 300-630, 780-920 og 1320-1900 5.  Disse varme og 

kolde tidsrum er stort set sammenfaldende med temperaturudviklin-

gen på den nordlige halvkugle generelt.  
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     I den Lille Istid oplevede verden en øget vulkansk aktivitet, hvor 

den vulkanske askesky i atmosfæren for en tid blokerede for noget af 

den indkomne solstråling. Det førte til en global afkøling, der kunne 

vare op til et par år. Der er forskere, der mener, at et særlig kraftigt 

vulkanudbrud i Indonesien i året 1258 efterfulgt af andre udbrud i 

1268, 1275 og 1284 har skabt en så omfattende nedgang i den globale 

temperatur, så det skulle have sat den Lille Istid i gang, og at Kuwae-

vulkanens udbrud i 1452-1453 i østaten Vanuatu i Stillehavet også har 

bidraget. Andre vulkaner, der havde udbrud under den Lille Istid, er 

blandt andet Huaynaputina i det vulkanske højland i Peru, der senest 

havde udbrud i året 1600, og den islandske vulkan Laki i 1783. I 1815 

eksploderede vulkanen Tambora i Indonesien – et af tidens største 

udbrud, der gjorde 1816 til året uden sommer.    

 

Konklusion. Den Lille Istid, der er påvist på alle klodens kontinenter, 

var ikke en sammenhængende periode med en nedkøling på omkring 

1-2 grader – den bestod af et antal forholdsvis kolde perioder, der er 

sammenfaldende med nedsat solaktivitet afbrudt af noget lunere 

tidsafsnit. I de seneste årtier er der atter registreret nedsat solaktivi-

tet, og det varsler et koldere klima i fremtiden – og måske er vi lige-

frem på vej mod en ny Lille Istid, mener nogle forskere1,3,15,16 (se Myte 

16 og bogens afsluttende kapitel: Klimaet om 100 år: Tre scenarier). 
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Myte 7 

Temperaturen i Arktis  
stiger alarmerende 
 
 

Nyhedsmedierne og nogle forskere efterlader det indtryk, at 
temperaturen i Arktis stiger alarmerende og hurtigere end for-
udset på grund af det stigende indhold af CO2 i atmosfæren, men 
virkeligheden viser noget andet. 
 

I Grønland sluttede den Lille Istid et par årtier inde i det 20. århundre-

de. Den blev som gengivet i figur 7-1 efterfulgt af to varmeperioder én 

i 1930´rne og 40´rne og én fra midten af 1990´erne og frem til i dag 

afbrudt af en mellemliggende kølig periode, hvor temperaturen dyk-

kede i 1980´erne og 90´erne.  

 

      
 

Figur 7-1. De årlige middeltemperaturer i Sydvestgrønland for perioden 
1900-2018 vist som afvigelsen fra det gennemsnitlige temperaturniveau for 
perioden 1981-2010. De rekordhøje årstemperaturer flere steder i Grønland i 
2010 gjorde 2001-2010 til det varmeste årti siden år 1900, men ser man bort 
fra det helt ekstraordinære år 2010, er temperaturen ikke steget i Grønland 
de seneste par årtier. Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). 
 

 

     Under den første varmeperiode steg temperaturen betydeligt hur-

tigere end i slutningen af 1900-tallet, og i det 20. århundrede blev 

1930’rne i virkeligheden det varmeste årti i Grønland. Det stemmer – 
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som vist i figur 7-2 – overens med analyser af GISP2-iskernen fra top-

pen af Indlandsisen i Grønland, der ydermere viser at middeltempera-

turen i Grønland under varmeperioden i 1930´rner var lige så høj som 

i middelalderen2. En gruppe internationale forskere med Johannes 

Werner i spidsen har rekonstrueret sommertemperaturen (juni-

august) i Arktis for de seneste 2000 år. Som illustreret i figur 4-3 i 

Myte 4 var middelaldervarmen i Arktis, her perioden 960-1060, 

kendetegnet ved en række årtier med ekstrem varme, der efterfulgtes 

af en gradvis afkøling i den Lille Istid med perioden 1580-1680 som 

den koldeste periode4. De rekordhøje årstemperaturer flere steder i 

Grønland i 2010 gjorde ifølge Danmarks Meteorologiske Institut 2001-

2010 til det varmeste årti siden år 1900, men ser man bort fra det helt 

ekstraordinære år 2010, er temperaturen ikke steget i Grønland de 

seneste par årtier.  

 

        
 

Figur 7-2. Sneoverfladens temperatur på toppen af Indlandsisen på Grønland 
for de seneste 1.000 år på basis af Data fra GISP-2-isboringen. Under middel-
aldervarmen og i varmeperioden i 1930´rne var temperaturen mindst lige så 
høj som i dag; sammenlign med figur 4-3 i Myte 4. Kilde: På basis af T. Koba-
shi m. fl. 2011 2. 

 

 

     I begyndelsen af 1900-tallet var der kun få meteorologiske statio-

ner i Arktis, men siden 1923 og især efter 1933 er antallet af stationer 

øget. Figur 7-3 viser temperaturudviklingen ved udvalgte stationer 

spredt ud over det arktiske og subarktiske område1. Fairbanks i Ala-

ska har årsmiddeltemperaturer, der stort set har været uændret siden 

1980 og har svinget omkring et niveau svarende til varmetoppen 
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omkring 1940. Først de seneste par år er der registreret en tempera-

turstigning. Nuuk følger temperaturudviklingen i Sydvestgrønland, 

således som den er illustreret i figur 7-1; altså ingen temperatur-

stigning i indeværende århundrede og med en årsmiddeltemperatur, 

der ligger på samme niveau som i 1930´rne.  

 

       
 

Figur 7-3. Den årlige lufttemperatur ved Fairbanks, Nuuk, Akureyri, Svalbard, 
Ostrov Dikson og Khatanga vist som 3-års glidende gennemsnit beregnet på 
basis af den månedlige middeltemperatur frem til 2019. Datakilde: Goddard 
Institute for Space Studies (GISS) og netsiden climate4you1.  

 

 

     Ligesom Nuuk ligger årsmiddeltemperaturen i dag i Akureyri i det 

nordlige Island på samme niveau som omkring 1940 og har heller ikke 

ændret sig siden år 2000. På Svalbard er det blevet varmere efter år 

2000 og årsmiddeltemperaturen overgår i dag varmetoppene i 

1930´rne og 1950´erne med et par grader, men – som vist i figur 7-4 – 

er det somrene, som er blevet varmere på Svalbard. Perioden med 

forholdsvis milde vintre fra midten af 1990´erne og frem til i dag 

afviger ikke temperaturmæssigt fra den lange periode med milde 
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vintre i 1930´rne og 40´rne. Vejrstationen ved Ostrov Dikson i Rusland 

viser en uændret årsmiddeltemperatur de seneste 10 år, hvor den 

ligger omkring 0,5 grader over varmetoppen i 1940´rne. I Khatanga – 

ligeledes i Rusland - har årsmiddeltemperaturen siden 1990´erne 

svinget omkring et niveau, der ligger tæt på 1930´rnes varmetop.  

  

        
 

Figur 7-4. Middeltemperaturen for månederne juni og december for Long-
yearbyen på Svalbard 1900-2018. Den fede kurve viser 5-års glidende gen-
nemsnit. Kilde: Norges Meteorologiske Institut.   

 

 

     Der er mange lokale forandringer i Arktis, men de kan meget vel 

have naturlige årsager. I 2013 blev der kortlagt flere hundrede aktive 

undersøiske vulkaner ud for Svalbard. Måske kan det forklare Sval-

bards temperaturmæssige særstilling. En anden forklaring kan være 

den, at Longyearbyens flyveplads, hvor målingerne er foretaget, ligger 

på sydvestsiden af Svalbard, hvor farvandet ud for er meget dybt og 

påvirket af en gren af den varme nordatlantiske havstrøm – Golf-

strømmen. Derimod sender Barentshavet en kold havstrøm sydpå 

langs Svalbards østkyst. Ifølge professor Ole Humlum er Longyear-

byens vintertemperatur afhængig af, om Isfjorden fryser til om vinte-

ren. I de vintre, hvor den fryser til, domineres Longyearbyen af normal 

kulde, således som det var tilfældet vinteren 2019/2020. I perioden 
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2006-2018 frøs Isfjorden ikke til, og det medførte højere vinter-

temperaturer. Det bør også nævnes, at der synes at være en tæt 

korrelation mellem Longyearbyens temperatur og den såkaldte atlan-

tiske multidekadale svingning (AMO, se Myte 21 og figur 21-9), der 

har en svingningsperiode på ca. 66 år og i disse år er omkring maksi-

mum. Under alle omstændigheder giver dataserien fra Longyearbyen 

ikke et retvisende billede af de generelle temperaturforhold i Arktis, 

men det ser nyhedsmedierne bort fra, når de i deres reportager benyt-

ter Svalbard som et eksempel på en alarmerende menneskeskabt 

klimakrise i Arktis.     

  

     
 

Figur 7-5. Den arealvægtede månedlige lufttemperatur i Arktis for perioden 
1920-2018 som 3-års glidende gennemsnit sammenlignet med middelvær-
dien for normalperioden 1961-1990 (den stiplede linje). Kilde: HadCRUT4 og 
netsiden climate4you1. 

 

 

     Som illustreret i figur 7-5 og figur 7-6 er middeltemperaturen i 

Arktis som helhed steget støt og roligt siden midten af 1990´erne frem 

til omkring 2005, hvorefter den har holdt sig på et niveau svarende til 

temperaturen i 1930´rnes varmeperiode, men som det også fremgår af 

figur 7-6, svinger middeltemperaturen meget fra måned til måned. 

     De månedlige temperaturer i figur 7-5 og figur 7-6 er arealvægtede. 

Det gøres, fordi Jordens omkreds hurtigt ændrer sig jo nærmere man 

kommer nordpolen. Hver celle på 5o x 5o, som danner grundlaget for 

beregningerne, er blevet arealvægtet, inden den månedlige middel-

værdi er beregnet. Dermed har HadCRUT4 versionen, som er vist i 

begge figurer, fået forbedret datadækningen i forhold til den tidligere 

version HadCRUT3.  
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Figur 7-6. Den arealvægtede månedlige lufttemperatur i Arktis for perioden 
2000-2019 som glidende 3-års gennemsnit sammenlignet med middelvær-
dien for normalperioden 1961-1990 (den stiplede linje). Kilde: HadCRUT4 og 
netsiden climate4you1. 
 

 

     Der er forskere, som misvisende – selv i videnskabelige artikler – 

kun bringer den del af kurven i figur 7-5, som viser temperatur-

udviklingen i Arktis efter 1960 3. Dermed leverer disse forskere kun 

den halve historie. På Københavns Universitets hjemmeside fortalte 

en rulletekst i januar 2020 korrekt, at temperaturen i Arktis er steget 

med 2,6 grader siden 1960, men man undlod at gøre opmærksom på, 

at temperaturen var faldet næsten tilsvarende i de forudgående to 

årtier – en beklagelig forglemmelse, der kun kan bidrage til at sætte 

sindene i klimakog hos de studerende. 

 

Det kan konkluderes, at temperaturen i Arktis er steget ligesom i 

1930´rne, men at der bestemt ikke har været nogen alarmerende 

temperaturstigning i indeværende århundrede. I de seneste 80-90 år 

er det stort set ikke blevet varmere end tidligere de seneste 100 år i 

Arktis og Grønland, og i de seneste år er det faktisk begyndt at blive 

koldere. Det står i skærende kontrast til WMO´s klimamodeller, der 

benyttes af IPCC, og som forudsiger en støt stigende temperatur i Ark-

tis på 4 grader frem til år 2100. Men hvorfor er IPCC og medierne 

nærmest allergiske mod at omtale varmeperioden i 1930´rne?  
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Myte 8 

Temperaturen i  
Danmark accelererer   
 
 

Gang på gang hævder nyhedsmedierne, at det bliver varmere og 
varmere i Danmark, og at temperaturstigningen i slutningen af 
1900-tallet er fortsat ind i det nye århundrede i et accelererende 
tempo, men det er en myte.  
 

Den 2. april 2019 præsenterede TV2 Vejret seerne for en figur, der 

viste, at temperaturstigningen i Danmark er accelereret, og at Dan-

mark oplever større temperaturstigninger end klodens gennemsnit1. 

Figuren er gengivet her som figur 8-1. I figuren har TV2 Vejret ind-

tegnet en sort kurve, der påstås at vise 30-års glidende gennemsnit. 

Men figuren er misvisende og manipulerende2.  

 

         
 

Figur 8-1. I denne figur, som TV2 Vejret præsenterede seerne for den 2. april 
2019, viser søjlerne den årlige afvigelse fra årsmiddeltemperaturen i Dan-
mark (1961-90) for perioden 1874-2018. Den sorte kurve hævdes at vise et 
30-års glidende gennemsnit. Kilde: TV2 Vejret 2. april 2019 1.  

 

 

     For det første er det ikke hensigtsmæssigt at benytte et 30-års 

glidende gennemsnit på en dataserie, der kun strækker sig over 144 

år. Et glidende 3-års eller 5-års gennemsnit ville have været mere 

passende. For det andet kan en kurve, der skal vise et glidende 30-års 
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gennemsnit for en dataserie, der dækker perioden fra 1874 til 2018, 

umuligt slutte i 2018, således som det er tilfældet i TV2 Vejrets figur; 

kurven skal naturligvis begynde 15 år inde i perioden, dvs. i 1889, og 

slutte i 2003, altså 15 år før 2018.  

     Det kan næppe være forbigået fagfolkene i TV2 Vejret, at man her 

har benyttet en helt-hen-i-vejret-metode ved at forskyde kurven 15 år 

og lade den slutte i 2018, hvorved man har flyttet 1990´ernes opvarm-

ning ind i dette århundrede. TV2 Vejret har dermed vildledt seerne og 

bidraget til at forstærke klimaskrækken op mod folketingsvalget 5. 

juni 2019, hvor klimaet indtog en central plads i valgkampen. 

 

      
 

Figur 8-2. Den månedlige afvigelse fra månedsmiddeltemperaturen i Dan-
mark (1961-1990) for perioden 1873-2005. Kilde: Danmarks Meteorologiske 
Institut (DMI).    

 

 

     Siden den Lille Istid, der sluttede med udgangen af 1800-tallet, har 

temperaturudviklingen i Danmark, som vist i figur 8-2, i hovedtræk 

fulgt den globale temperaturudvikling (se Myte 2). Det gælder tempe-

raturstigningen frem til 1940´rne og det efterfølgende fald i tempera-

turen indtil 1980´erne, hvorefter temperaturen atter steg frem til ud-

gangen af 1900-tallet. 

     Temperaturudviklingen efter år 2000 viser – som illustreret i figur 

8-3 – at temperaturstigningen i slutningen af 1900-tallet ikke er fort-

sat ind i det ny århundrede. Når offentligheden har fået det indtryk, at 

det bliver varmere og varmere i Danmark, skyldes det, at nyheds-

medierne gang på gang fortæller os, at der nu igen har været en 

måned eller et år, hvor det har været varmere end normalt. Men de 
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undlader at nævne, at den normalperiode, der refereres til nemlig 

1961-1990, var en periode med en række meget kolde år i 1960´erne 

og 80´erne, således som det fremgår af figur 8-2. Den 8. januar 1982 

sattes dansk kulderekord med en temperatur på -31,2 grader i Hør-

sted i Nordjylland, og på den første World Climate Conference i Geneve 

i 1979 var det dominerende tema: Hvorledes kan vi undgå en ny istid? 

  

       
 

Figur 8-3. Søjlerne viser den månedlige temperaturafvigelse i Danmark for 
perioden 2000-2018 fra en 30-års referenceperiode 1989-2018 for måneds-
normalerne. Den sorte kurve viser 12-måneders glidende gennemsnit. Data-
kilde: Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).  

 

 

     Klimaet forandrer sig til stadighed, så derfor er en reference-

periode, der sluttede for 29 år siden, forældet. Ganske vist har WMO, 

som er meteorologiens internationale hovedorganisation under FN, 

bestemt, at normalperioder kun fornyes hvert 30. år, og da der i skri-

vende stund endnu er ét år til den næste officielle referenceperiode 

1991-2020 vil være tilgængelig, vil det være mest hensigtsmæssigt, at 

definere en midlertidig 30-års ”normalperiode” som 1989-2018. På 

den måde opnås en mere tidssvarende referenceperiode, når man skal 

vurdere, om en måned eller et år har været koldere eller varmere end 

normalt i nyere tid.  

     Ifølge den – i skrivende stund – seneste officielle normalperiode 

1961-1990 var 178 ud af totalen på 228 måneder i perioden 2000-

2018 varmere end normalt, mens kun 49 var koldere, men benyttes 
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perioden 1989-2018 som reference var der 124 måneder, som var 

varmere end normalt, mens 97 måneder var koldere.  

     At der ikke er registreret nogen temperaturstigning fra år 2000 og 

frem til i dag, opfattes af nogle forskere som en lang midlertidig og 

nærmest uforklarlig pause i den globale opvarmning, mens andre for-

skere opfatter pausen som en overgang til en kommende periode med 

længerevarende temperaturfald, der om en række år kan ende med en 

ny Lille Istid (se bogens afsluttende kapitel: Klimaet om 100 år: Tre 

scenarier). 

 

Det kan konkluderes, at det i indeværende århundrede ikke er ble-

vet varmere i Danmark – og for øvrigt heller ikke globalt (se Myte 3). 

TV2 Vejrets påstand om, at det bliver varmere og varmere i Danmark, 

og at temperaturstigningen i slutningen af 1900-tallet er fortsat ind i 

det nye århundrede i et accelererende tempo er en myte, som ikke har 

hold i virkelighedens klima. 
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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 opvarmning. 
Nyhedsmedierne berettede om det, og magtfulde interesse-
organisationer 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 i perioder slår nogle gevaldige 
sving og omfordeler varme og kulde og dermed bidrager til at 
skabe regionale varme- og kulderekorder. Fakta er, at den glo-
bale middeltemperatur for månederne juni-juli 2018 lå et stykke 
under månedsnormalen for de forudgående 10 år.    
 

Sommeren 2018 vil blive husket som den varmeste og tørreste i 

”mands minde”. Ikke bare Danmark, men store dele af Europa, USA og 

Østasien oplevede den hede sommer. Der er ikke noget at sige til, at 

heden og tørken, som ramte naturen, landbruget og haveejerne hårdt, 

blev opfattet som et udslag af global opvarmning. Men på samme tid 

var det betydeligt koldere end normalt for årstiden de seneste 10 år i 

det østlige Canada, i Grønland, hvor der blev sat kulderekord3, og i det 

vestlige og nordlige Asien. I virkeligheden var de ekstreme tempera-

turforhold i sommeren 2018 ikke et udslag af global opvarmning; de 

skyldes en midlertidig omfordeling af kulde og varme på grund af 

store udsving på den polare jetstrøm.  

     Atmosfærefænomenet den polare jetstrøm er en højtliggende, 

stærk luftstrøm, der omkring 60o N bølger rundt om jordkloden fra 

vest mod øst på grænsen mellem kold, arktisk luft og sydlige varme 

luftmasser og bidrager til at udveksle varme og kulde mellem nord og 

syd. Men når der ligger et massivt højtryk over Arktis, og den såkaldte 

arktiske svingning AO er negativ, svækkes den polare jetstrøm. Så slår 

den nogle gevaldige sving i nord-syd retning og fører – som det er 
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illustreret i figur 9-1 – kold, arktisk luft langt sydpå i stedet for at 

holde den på plads over nordpolen. Hvis denne situation indtræffer 

om vinteren, kan Europa opleve voldsomme snestorme og tempera-

turer langt under frysepunktet, fordi Europa afskæres fra forsyning 

med mild, fugtig luft fra Atlanterhavet.  

 

               
 
Figur 9-1. Den arktiske svingning AO og den polare jetstrøm. Den arktiske 
svingning er et atmosfæresystem, hvor høj- og lavtryk skiftevis ligger over 
Arktis og over sydligere egne. Den arktiske svingning er defineret som tryk-
forskellen mellem 45o N og nordpolen. Når lufttrykket er lavere end normalt 
over Arktis, men højere end normalt over de mellemste breddegrader, er AO 
positiv. Så optræder den polare jetstrøm som en stærk, svagt bølgende 
luftstrøm fra vest mod øst. Når der derimod ligger et massivt højtryk over 
Arktis, er AO negativ. Så svækkes den polare jetstrøm og bugter sig i en mere 
nord-syd retning, hvor den fører kold luft langt sydpå og varm luft langt 
nordpå.  

 

 

     Den situation opstod i vinteren 2009/10, hvor store udsving på den 

polare jetstrøm, skabte en længerevarende kuldebølge over Danmark. 

Kold luft fra det arktiske område trængte langt sydpå ned over Europa 

til Middelhavslandene, mens det for årstiden var unormalt varmt i 

Grønland. Forud havde der i Europa været en november måned med 

temperaturer, der lå noget højere end månedsnormalen for de 10 for-

udgående år, men så satte det ind med en længerevarende periode 

med kulde. 
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Figur 9-2. Bæltet langs jetstrømmens bane, hvor der i maj måned 2018 var 
koldere eller varmere i forhold til månedsnormalen for de seneste 10 år. 
Kilde: Baseret på data fra NASA´s Goddard Institute for Space Studies (GISS) 
og netsiden climate4you1. 

 

 

     Når sommeren 2018 var ualmindelig varm i Europa og Nord-

amerika skyldtes det – som vist i figur 9-2 – ligeledes store udsving på 

den polare jetstrøm skabt af et massivt højtryk over det arktiske om-

råde. Forud havde der været en marts måned med temperaturer, der 

globalt set lå noget lavere end månedsnormalen for de forudgående 

10 år, men så satte det ind med en længerevarende periode med mas-

siv varme og tørke. 

     Efter alt at dømme styres den arktiske svingning af solaktiviteten. I 

vinteren 2010 var solaktiviteten lav, og det førte til en negativ arktisk 

svingning og dermed store udsving på den polare jetstrøm, hvilket 

resulterede i en ualmindelig kold vinter i Europa og USA, mens vinte-

ren var forholdsvis varm i Canada og Grønland. Men der er også for-

skere, der – som den amerikanske professor Jennifer Francis – mener, 

at det er den globale opvarmning, som påvirker den polare jetstrøm2. 

For under en global opvarmning vil Arktis varmes hurtigere og mere 

op end egnene længere mod syd. Så bliver temperaturforskellen mel-

lem nord og syd mindre, og da jetstrømmens styrke netop er knyttet 

til temperaturforskellen mellem nord og syd, vil jetstrømmen svæk-

kes. En svækket jetstrøm vil have en tendens til større udsving mod 

nord og syd. Det vil betyde, at kulden tvinges længere sydpå og 

varmen længere nordpå. Men som det fremgår af figur 9-1 er udsving 

på jetstrømmen ikke et nyt fænomen; perioder af 20-30 års varighed 
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med hyppigere udsving på den polare jetstrøm afbrudt af perioder af 

tilsvarende længde med færre udsving kendes tilbage i tiden. 

  

      
 
Figur 9-3. Kurven viser årsmiddeltemperaturen for målestationer, som er til-
knyttet Historical Climatology Network (HCN) i USA for perioden 1895-2014. 
Netværket består af stationer, som stort set har ligget fast i perioden og kun 
er lidt påvirket af storbyernes varmebobler (se Myte 2).  
 

 

     I USA blev – som vist i figur 9-3 – 2014 det koldeste år, som er regi-

streret siden målingerne begyndte i 1895, mens 2012 blev det varme-

ste år. Disse udtalte forskelle i temperatur skyldes netop den polare 

jetstrøm. I 2014 trak jetstrømmen kold luft med sig til det østlige og 

centrale USA, mens den i 2012 transporterede varm luft nordover.  

     Store udsving på den polare jetstrøm, kan således forårsage ekstre-

me temperaturforskelle langs de mellemste breddegrader. Der er for-

skere, der mener, at hvis Solen som nu fortsætter med at være mindre 

aktiv, vil den polare jetstrøm fortsætte med at bølge med store ud-

sving de næste 10-15 år og skabe ekstreme vejrsituationer – ikke 

mindst i Danmark. Ifølge den norske astrofysiker Jan-Erik Solheim er 

der forskere, som har påvist en statistisk signifikant sammenhæng 

mellem blokering af luftstrømme og perioder med minimum i antal 

solpletter. I Norge blev de varme uger i juni-juli 2020 i Sydnorge for-

klaret som et udslag af global opvarmning, men på samme tid var der 

snerekord i fjeldet i Nordnorge.  

 

Konklusion. Den lange varme og tørre sommer i Danmark i 2018 var 

ikke et udslag af global opvarmning – der var i virkeligheden tale om 
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en midlertidig omfordeling af varme og kulde på den nordlige halv-

kugle. 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 regionalt klima – ikke i et 

globalt gennemsnitsklima. Vejret er variabelt, og derfor sættes der fra 

region til region og over tid temperaturrekorder.  
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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 omfattende 
skovbrande landet over. Nyhedsmedierne berettede om varme-
rekorder, men fakta er, at der ikke er sket nogen ændring i antal-
let af ekstraordinært varme dage i Australien siden 1910.  
 

Torsdag den 19. december 2019 kunne man i Berlingske læse om 

hedebølgen, der rullede ind over Australien og for anden dag i træk 

havde slået rekorden for landets varmeste dag nogensinde1. Dagen 

forinden var der – ifølge TV2 Vejret – sat varmerekord med svimlende 

41,9 grader for varmeste dag i Australien målt som gennemsnittet af 

de højeste temperaturer for hele kontinentet7. Det var en hel grad 

højere end tirsdagens rekord på 40,9 grader, og samtidig havde den 

ekstreme varme og det meget tørre vejr sat gang i et stort antal 

naturbrande (se Myte 27). Premierministeren for delstaten New South 

Wales, Gladys Berejiklian, udtalte til BBC, at den største bekymring var 

de kraftige vinde og ekstremt høje temperaturer. Man havde der-for 

valgt at erklære delstaten i undtagelsestilstand.  

     De varmeste steder var Nullarbor i delstaten South Australia, hvor 

termometeret torsdag den 19. december 2019 viste 49,9 grader, og 

samme dag blev der i Eucla i delstaten Western Australia målt 49,7 

grader – kunne medierne berette7. Den tidligere varmerekord målt på 

en vejrstation i december måned i Australien var 49,5 grader og den 

blev målt i Birdsville i delstaten Queensland juleaftensdag i 1972. Den 

absolutte temperaturrekord i Australien var dog fortsat ikke slået; den 

lød på 50,7 grader og blev målt i byen Oodnadatta i South Australia 

den 2. januar 1960 og samme sted måltes 50,3 grader de to efter-

følgende dage. Men var hedebølgen i december 2019 i Australien, der 

dag for dag strammede sit greb om landet og fortsatte ind i det nye år, 

virkelig så usædvanlig, som det blev fremstillet i medierne, og handler 
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det overhovedet om et varmere kontinent forårsaget af menneskets 

udledning af CO2?  

     På det australske kontinent er Australian Bureau of Meteorology 

(BOM) det officielle organ, der rådgiver den australske regering og 

bringer daglige vejudsigter for Australien og de omkringliggende om-

råder. Bureauet blev oprettet i 1906 ved sammenlægning af de regio-

nale meteorologiske tjenester.  

 

      
 

Figur 10-1. Det årlige antal dage med målte temperaturer på 40 grader eller 
derover som gennemsnittet af 60 oprindelige vejrstationer for perioden 
1910-2017. Kilde: Australian Bureau of Meteorology (BOM), Chris Gillham, 
2019 3,5.  

 

 

     I 1910 etablerede BOM 60 vejrstationer spredt ud over hele Austra-

lien, hvor maksimum- og minimumtemperaturen siden er målt på 

samme måde hver dag med et kviksølvtermometer anbragt i en så-

kaldt engelsk hytte placeret to meter over terræn. Hytten, der består 

af hvidmalet træ og måler 50 x 50 x 60 cm, er bygget på en måde, så 

luften frit kan strømme gennem den.  

     Hvad kan disse 60 vejrstationer med mere end 100 år lange data-

serier fortælle os om tidligere tiders hedebølger, som i Australien især 

er almindelige i månederne januar-februar, hvor de forårsager om-

fattende naturbrande? BOM definerer en ekstraordinær varm dag, 

som en dag, hvor den maksimale temperatur er 40 grader eller der-

over. Som det fremgår af figur 10-1 har Australien ikke haft nogen 

stigning i antallet af ekstremt varme dage siden 1910, snarere er der 

som vist i tabel 10-1 tale om et fald på 8,8 pct. (svarende til 32 dage) 

fra første halvdel til anden halvdel af perioden 1910-2017 3,5.  
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Tabel 10-1. Ændringer i det årlige antal dage med målte temperaturer på 40 
grader eller derover som gennemsnit for de oprindelige 60 og de nuværende 
112 vejrstationer for perioderne 1910-1963 og 1964-2017. Det fremgår af 
tabellen, at det gennemsnitlige antal ekstraordinært varme dage per år falder 
8,8 pct., når beregningen sker på basis af de rent faktisk målte temperaturer 
på de 60 vejrstationer (rådata), men stiger 9,6 pct., når de målte maksimum-
temperaturer på de 52 nye stationer inddrages i beregningen. Med den sene-
ste justering ACORN 2, som blev foretaget af BOM i 2017, stiger det gennem-
snitlige antal ekstremt varme dage per år med 9,0 pct., når beregningen sker 
på basis af de rent faktisk målte temperaturer på de oprindelige 60 vejr-
stationer, og stiger med 27,2 pct., når de målte maksimumtemperaturer på de 
52 nye stationer inddrages i beregningen. Kilde: Australian Bureau of Meteo-
rology (BOM), Chris Gillham, 2019 2.  

 

 

     Men én ting er antallet af særligt varme dage, en anden er tempera-

turen. Er de varme dage blevet varmere end tidligere? Det er – som 

illustreret i figur 10-2 – ikke tilfældet. De årlige maksimumtempera-

turer beregnet som gennemsnittet af målte maksimumtemperaturer 

på de 60 oprindelige vejrstationer for perioden 1910-2017, er ikke 

blevet nævneværdigt højere siden 1910. For de 60 stationer er de 

ekstremt varme dage kun blevet 0,09 grader varmere i perioden 

1964-2017 sammenlignet med perioden 1910-1963. På basis af de 

faktisk målte temperaturer kan man derfor hverken tale om en stati-

stisk signifikant stigende eller faldende tendens i de årlige maksimum-

temperaturer i Australien. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at de 

målte temperaturer på de 60 oprindelige vejrstationer har været 
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anerkendt som gældende for temperaturen i Australien i 100 år frem 

til 2011. Men hvorfor kun til 2011 og ikke frem til i dag? 

 

       
  
Figur 10-2. De årlige maksimumtemperaturer som gennemsnit af de oprinde-
lige målte maksimumtemperaturer på 60 vejrstationer for perioden 1910-
2017. Kilde: Australian Bureau of Meteorology (BOM), Chris Gillham, 2019 3,5.  

 

 

     Jo, for siden 1910 er netværket af vejrstationer i Australien blevet 

udvidet fra de oprindelige 60 stationer i 1910 til 112 stationer i tiden 

frem til 1976. Mange af disse stationer er placeret i områder, der 

traditionelt er meget varme, og det har – som vist i tabel 10-1 – i sig 

selv skabt en stigning i antallet af særligt varme dage på 9,6 pct.. Men 

BOM har også foretaget er række justeringer2. I 2011 fjernede BOM 

med ACORN-1-justeringen (Australian Climate Observations Reference 

Network) nogle af de ekstremt varme dage, som var blevet registreret 

i første halvdel af perioden 1910-2017. Og blot seks år senere blev der 

med ACORN-2-justeringen yderligere fjernet et antal ekstremt varme 

dage i samme tidlige periode, hvorved den sene periode er kommet til 

at fremtræde varmere.  

     Som det fremgår af tabel 10-1, har disse administrative justeringer 

sammen med etableringen af nye vejrstationer skabt en kunstig stig-

ning i antallet af varme dage med maksimumtemperaturer på 40 gra-

der eller derover i Australien. Det årlige antal ekstremt varme dage for 

de 60 oprindelige vejrstationer er frem til i dag ikke faldet, men nu 

steget med 9,0 pct. og med 27,2 pct., når de 52 nye stationer inddrages 

i beregningen. Alene for perioden 1977-1996 viser de 52 nye vejr-

stationer 37,5 pct. flere ekstremt varme dage end de oprindelige 60 
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stationer. For den samlede periode 1910-2017 har BOM´s justeringer 

– som vist i tabel 10-2 – skabt en stigning i maksimumtemperaturen 

på 28,9 pct. og en stigning i minimumtemperaturen på 19,3 pct., mens 

middeltemperaturen er steget med 23,0 pct.. Dette kan som tidligere 

nævnt skyldes, at mange af de nye vejrstationer er anbragt på steder, 

hvor der erfaringsmæssigt er særlig varmt, men kan også skyldes, at 

de 52 nye stationer er blevet udstyret med engelske hytter, hvor rum-

met er reduceret med 74 pct., men nok allermest, fordi man har redu-

ceret antallet af registrerede 40 grader+ dage i den første halvdel af 

1900-tallet. 

  

    
 

Tabel 10-2. Stigningen i maksimum-, minimum- og middeltemperaturen i 
Australien efter BOM´s administrative justeringer ACORN 1 (2011) og ACORN 
2 (2017) af de faktisk målte temperaturer (rådata). Kilde: Chris Gillham, 
2019 2. 
 

 

     Disse justeringer er ukendt for offentligheden i Australien og for 

nyhedsmedierne verden over. BOM´s justeringer har således skabt 

forholdsmæssigt flere ekstremt varme dage i nyere tid og har dermed 

afkølet fortiden i Australien så meget, så australierne og hele om-

verdenen har fået den opfattelse, at det er blevet meget varmere i 

Australien. En justering, som virkelig er til at få øje på, blev omtalt i 

Myte 2. Det drejer sig om en vejrstation nær den lille australske by 

Rutherglen i delstaten Victoria, hvor rådata for årets minimum-

temperaturer for perioden 1913-2013 viser en svag afkøling på 0,35 

grader på 100 år. Men efter en gennemgribende justering, hvor alle 

temperaturer fra 1973 og tilbage til 1913 er gjort koldere, er tenden-

sen i stedet blevet en opvarmning på 1,73 grader på 100 år. For året 

1913 beløber forskellen mellem den ikke-justerede og den justerede 

temperatur sig til hele 1,8 grader.  



99 
 

      
 

Tabel 10-3. 44 steder i Australien, hvor der i januar 1896 blev målt tempera-
turer over 43 grader. På 13 steder måltes 50 grader eller derover. Kilde: 
joannenova.com.au/2019/12/hottest-ever-day-in-australia-especially-if-
you-ignore-history/6 

 

 

     Hedebølgen i 2019/20 i Australien er således ikke enestående, når 

vi ser på de faktisk målte temperaturer på de oprindelige 60 vejr-

stationer, som var gældende fra 1910-2011. Sommeren 1938/39 var – 

således som figur 10-2 lader formode – sandsynligvis endnu varmere. 

Og ser vi længere tilbage i tid, var det ligeså varmt om ikke varmere i 

januar 1896, og det var endda på et tidspunkt, hvor den Lille Istid 

nærmede sig sin afslutning. Faktisk var det i den måned så varmt, at 

hundredevis af mennesker døde6. Aviserne kunne berette om folk, der 

faldt døde om på gader og jernbanestationer, og fugle, der faldt ned fra 

træerne, mens katastrofetog fragtede folk i hundredevis fra lavlandet 

til mere kølige egne oppe i bjergene. Tabel 10-3 viser 44 steder rundt i 

Australien, hvor aviserne kunne berette om temperaturer, der lå over 

43 grader i januar 1896. Alene på 13 af stederne måltes 50 grader 

eller derover, således satte Gundabooka varmerekord med 53,9 gra-

der efterfulgt af Charleville med 52,5 grader og Geraldton, Nelymbo, 

Netely, Ungarie og White Cliffs hver med 51,7 grader.  

 

Konklusion. Hedebølgen, der rullede ind over Australien i sommeren 

2019/20, var ikke usædvanlig. Baseret på 60 lange serier af faktisk 

målte temperaturer (rådata) er antallet af ekstremt varme dage ikke 
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øget siden 1910, og det samme gælder de registrerede maksimum-

temperaturer. Derimod har det australske meteorologiske institut 

(BOM) gennem omfattende justeringer i 2011 og 2017 afkølet fortiden 

i Australien så meget, så australierne og hele omverdenen har fået den 

opfattelse, at det er blevet meget varmere i Australien, og at den sene-

ste 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. Den seneste hedebølge, der begyndte 

noget tidligere end vanligt, kan bestemt ikke relateres til global op-

varmning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

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, hævder blandt andre en norsk professor. Betyd-
ningen af CO2 som drivhusgas er ”uanstændig” overdrevet, for i 
virkeligheden er vanddamp den dominerende drivhusgas, men 
modsat CO2 bidrager vanddamp til at skabe kølende skyer.  
  

Klimapanelet IPCC´s anvendelse af drivhusbegrebet er en misvisende 

forenkling, der tjener propagandaen overfor menigmand og skole-

elever om en snarlig klimakatastrofe, hvis ikke der gribes ind. For 

IPCC udelader i sin formidling helt afgørende sider af drivhuseffekten, 

der ellers ville afsløre CO2-drivhusgassens stærkt begrænsede indfly-

delse på klimaet. Det hævder professor og tidligere direktør i Forsk-

ningsstyrelsen i Norge, Ole Henrik Ellestad, i artikelsamlingen Naturen 

styrer klima (2017)7, og han står ifølge det uafhængige klimapanel 

NIPCC´s seneste rapport (2019, side 141-142) ikke alene med det 

synspunkt12.  

     Ellestad, hvis ekspertise dækker atmosfærefysik med særlig henblik 

på infrarød stråling, molekyler og proceskemi, forklarer i korthed, 

hvad der er galt med den gængse opfattelse af drivhusbegrebet4,7: Et 

drivhus er et hus med vægge og tag af glas, der har det formål at holde 

opvarmet luft inde i drivhuset og derved opnå en højere temperatur 

end udenfor. Hvis det en sommerdag bliver for varmt i drivhuset, åb-

nes der for luger i taget, så den varme luft kan stige op, såkaldt kon-

vektion, og slippe ud. Det samme sker ved jordoverfladen udenfor 

drivhuset, men her er der ikke noget tag, der hindrer varmen i at slip-

pe ud. Her står konvektionen for næsten 100 pct. af varmetranspor-

ten fra jordoverfladen mod verdensrummet den første kilometer. 

Uden konvektion ville klodens overflade med sin atmosfære være 60-
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90 grader varmere end nu. Brugen af ordet drivhus er derfor malpla-

ceret og bidrager til vrangforestillingen om, hvad der egentlig foregår i 

atmosfæren. 

  

             
 

Figur 11-1. Processer som viser, at vanddamp er en effektiv drivhusgas, men i 

modsætning til CO2 og metan fører vanddamp til dannelsen af kølende skyer.    
 

 

     Her skal kort redegøres for nogle af de helt centrale processer i 

atmosfæren, som mange forskere opfatter som afgørende for klimaet 

på Jorden. Når Solen – som illustreret i figur 11-1 – opvarmer Jordens 

overflade, forbruges meget af varmen til fordampning af vand, som 

udgør mere end 70 pct. af Jordens overflade. Det er vigtigt at under-

strege, at den varme, som forbruges til fordampningen, ikke påvirker 

temperaturen det pågældende sted. Man kan derfor sige, at tempera-

turen er en dårlig indikator på varme, når der er vand til stede. Lige-

som CO2 er den usynlige vanddamp en drivhusgas, fordi den er i stand 

til at absorbere den infrarøde, langbølgede tilbagestråling fra Jorden. 

Men i modsætning til CO2 og metan, der kun er i stand til at absorbere 

den langbølgede stråling indenfor et meget smalt bånd af bølgespek-

tret, kan vanddamp – som gengivet i figur 11-2 – absorbere tilbage-

strålingen fra jordovefladen i næsten hele spektret af infrarødt lys, 

også de dele af bølgespektret, der dækkes af CO2 og metan5,8,14. Derfor 

er vanddamp også i stand til at absorbere størsteparten af den infra-
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røde tilbagestråling fra jordoverfladen, inden den når frem til de høje-

re liggende infrarøde-aktive CO2-molekyler, og det samme gælder de 

stråler, som CO2 sender tilbage mod Jorden.  

  

         
 

Figur 11-2. Øverst til venstre i figuren ses bølgelængdespektret for den sol-
stråling, som slipper igennem atmosfæren til Jorden. Nederst til højre ses 
spektret for varmestrålingen fra Jorden, når jordoverfladens temperatur er 
omkring dens middelværdi 15 grader. I troperne, hvor jordoverfladen er var-
mere, forskydes udstrålingsområdet mod venstre (kortere bølgelængde). I de 
polare områder, forskydes det mod højre. Øverst til højre i figuren ses det 
bølgelængdeområde, hvor stråler fra jordoverfladen slipper gennem atmo-
sfæren ud i verdensrummet. I modsætning til luftens kvælstof og ilt, er driv-
husgasser transparente overfor det synlige, kortbølgede lys, men absorberer 
energi indenfor det langbølgede spekter, som er usynligt for det menneske-
lige øje. Drivhusgasser er nødvendige, fordi Jorden udstråler mere langbølget 
stråling, end den modtager. De sorte bjælker midt i figuren viser de områder 
af bølgespektret, hvor henholdsvis vanddamp, CO2 og metan er i stand til at 
absorbere den langbølgede stråling fra Jorden. Det ses, at både CO2 og metan 
har marginal betydning som drivhusgas, mens vanddamp er den domineren-
de drivhusgas. Datakilde: Gordley et al. 1994 8; Rothman et al. 2004 14.  

 

 

     Ganske vist er vanddamp den dominerende drivhusgas, men – som 

illustreret i figur 11-1 – bliver den absorberede stråling i vanddampen 

overført til varme, som får vanddampen til at stige til vejrs. Konvek-

tionen er, ifølge Ellestad, en helt central, men undervurderet brik i 

drivhusbegrebet. Faktisk er konvektionen 10 gange mere effektiv end 

strålingen og dominerer fuldstændig energistrømmen fra Jorden til 
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verdensrummet i den nederste kilometer af atmosfæren7. Da tempera-

turen, som vist i figur 11-3, falder op gennem troposfæren, der udgør 

atmosfærens nederste lag, afkøles vanddampen og fortættes gradvist 

til skyer. Skyer udgør 65 ± 3 pct. af klodens overflade og tilbagekaster 

ca. 20 pct. af den indkommende solenergi, der i gennemsnit over døg-

net er 340 Watt/m2. Om natten sender skyer ganske vist en mindre 

del af den langbølgede stråling tilbage til Jorden, og bidrager til at 

holde på varmen. Men alt i alt virker det globale skydække som en 

kæmpemæssig parasol, der har en kølende virkning på Jordens klima6. 

Når vanddampen højt oppe fortættes til vand i form af skyer, stråler 

overskudsvarmen ud i verdensrummet. Denne proces virker derfor 

som en termostat, der bidrager til at afkøle og stabilisere Jordens 

klima16. Da der ikke er mere vanddamp tilbage i luften i 10 km´s højde, 

er CO2 først her højt oppe i den øverste del af troposfæren den vigtig-

ste drivhusgas.  

 

CO2 og vanddamp. Drivhusgassen CO2 er en usynlig, lugtfri og 
naturlig bestanddel af atmosfæren, og er helt afgørende for alt liv på 
Jorden. Gennem fotosyntesen optager planter CO2 fra atmosfæren og 
afgiver den ilt, som dyr og mennesker indånder. I en atomubåd, der 
har opholdt sig under havets overflade i en måned, kan koncentra-
tionen af CO2 nå op på 20 gange atmosfærens normale indhold uden at 
besætningen tager skade (NIPCC 2019, side 141)12. Luftens indhold af 
CO2–molekyler er i dag godt 410 ppm (0,04 pct.), og mængden af 
metan er 1,8 ppm, mens mængden af drivhusgassen vanddamp er 
godt 14.600 ppm nær jordoverfladen – altså næsten 36 gange større 
end CO2 – og udgør ca. 1,5 pct. af atmosfæren. Men i modsætning til 
CO2 er vanddampen meget ujævnt fordelt. I den øvre del af tropo-
sfæren og i de polare områder og i ørkenområder indeholder luften 
meget lidt vanddamp, mens luften i den tempererede klimazone rum-
mer 1,5-3 pct. og i troperne 3-7 pct. vanddamp9.  
_________________________  
 

     IPCC hævder, at tilbagestrålingen fra højere liggende CO2-molekyler 

vil nå Jordens overflade og varme den op. Men det kan ganske enkelt 

ikke lade sig gøre, fordi stråling fra et koldere legeme ikke kan varme 

noget op, som allerede er varmere. Det betyder, at tilbagestråling fra 

atmosfæren, enten det er fra skyer, aerosoler, vanddamp eller CO2 

ikke kan varme Jordens overflade op. Da luftens temperatur – som vist 
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i figur 11-3 – aftager med højden, bliver absorptionsbåndene for CO2 

gradvis smallere, hvilket er illustreret i figur 11-4.  

 

                    
 

Figur 11-3. Den nedre del af Jordens atmosfære består af forskellige luftarter. 
Kvælstof fylder 78 pct., ilt 21 pct., mens CO2, helium, brint og ozon tilsammen 
fylder mindre end 1 pct.. Bortset fra ozon, er disse luftarter blandet godt sam-
men, så deres andel derfor næsten er den samme overalt i den nedre del af 
atmosfæren. Vand indgår også, dels som usynlig vanddamp, dels i fortættet 
form som skyer eller nedbør. Atmosfæren er lagdelt. Nederst findes tropo-
sfæren, hvor den gennemsnitlige lufttemperatur ved havniveau er 15 grader. 
Temperaturen falder op gennem troposfæren og ligger ved tropopausen, på 
cirka -50 grader. Ved klodens poler ligger tropopausen 8 km oppe, ved ækva-
tor 18 km oppe. Forskellen skyldes, at luften ved polerne er kold og tung og 
fylder mindre, mens den er varm og let ved ækvator. Over troposfæren ligger 
stratosfæren, der strækker sig op til 50 km’s højde. I dens nederste del er 
temperaturen konstant med højden, men tiltager så opefter til 0 grader, fordi 
ozonlaget, der findes i stratosfæren, opsuger en del af solstrålernes energi, 
der omsættes til varme. Processer i troposfæren og i den nedre del af strato-
sfæren former klodens vejr.   

 

     Det betyder, at udstrålingen fra de yderste dele af båndene, som 

øges, når indholdet af CO2 stiger, kan passere uhindret videre op gen-

nem atmosfæren uden at blive absorberet af højere liggende CO2-
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molekyler, mens den nedadrettede udstråling fra højere liggende CO2-

molekyler bliver absorberet af molekyler længere nede, og når derfor 

ikke ned til jordoverfladen7. IPCC´s opfattelse af drivhusteorien, hvor 

der foregår en omfattende tilbagestråling til jordoverfladen af lang-

bølget stråling fra CO2, kan altså ikke bekræftes, hverken i teori eller 

gennem observationer. Alene af den grund må en øget udledning af 

CO2 have en beskeden virkning på den globale temperatur, og virknin-

gen svækkes ydermere, når man medtager vanddampens domineren-

de betydning som drivhusgas. De to forskere Nicholas Lewis og Judith 

Curry viser overensstemmende hermed, at klimaet er væsentlig min-

dre følsomt over for CO2, end det IPCC antager11. 

  

              
 
Figur 11-4. De infrarøde-aktive CO2-molekylers absorptionsbånd bliver 
smallere opefter i atmosfæren, fordi temperaturen aftager. Kilde: Ole Henrik 
Ellestad 2017 7. 

 

 

     I IPCC´s egne rapporter omtales vanddamp overhovedet ikke i 

kapitlet om drivhusgasser. Vanddamp nævnes i et særskilt kapitel, 

hvor den omtales som en faktor, der bidrager til at forstærke den glo-

bale opvarmning kraftigt, for – som det påstås – når mængden af CO2 

øges, og den globale temperatur ifølge IPCC derfor stiger, vil luftens 

indhold af vanddamp også stige, fordi en varmere atmosfære kan 

rumme mere vanddamp10. Dermed vil vanddampen bidrage til at 

forstærke drivhuseffekten og føre til yderligere opvarmning – altså en 

positiv tilbagekobling3. Dette gælder naturligvis uanset om årsagen til 

opvarmningen er naturlig eller menneskeskabt.  
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Figur 11-5. Den relative og specifikke luftfugtighed siden 1948 i tre forskel-
lige niveauer i troposfæren. Datakilde: Earth System Research Laboratory 
(NOAA); climate4you 2018. 

 

 

     IPCC´s påstand lyder logisk, men den rummer et væsentligt pro-

blem, som IPCC ikke forholder sig til. Som det fremgår af figur 11-5 

viser observationer, at mængden af vanddamp i den nedre del af 

troposfæren stort set har været uændret eller kun ganske svagt 

stigende eller ligefrem faldende siden 1970´erne, mens mængden af 

vanddamp i den øvre del af troposfæren i 9 kilometers højde er faldet 

siden 1948. Det er derfor forkert, når IPCC hævder, at mængden af 

vanddamp i atmosfæren er steget kraftigt under den globale opvarm-

ning i slutningen af 1900-tallet. Men – som Christy og McNider på-

peger2 – så hersker der fortsat uklarhed omkring de dynamiske pro-

cesser, der knytter sig til vanddamp og samspillet mellem oceaner og 

atmosfære.    

     For at få dannet skyer er det nødvendigt, at luften ud over 

vanddamp også indeholder luftbårne partikler, aerosoler, der skal 

være så store, at de udgør skykim, såkaldte kondensationskerner, som 

vanddampen kan fortættes på og blive til skydråber. Aerosoler kan 

være partikler fra vulkanudbrud eller være havsalt, støv eller sod, som 

vinden har ført op i atmosfæren15. Men også andre processer kan føre 

til dannelsen af skykim og skyer. 
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     Ny forskning har vist, at når det regner, slås de små pollenkorn, som 

træer hvert år sender ud i atmosfæren, i stykker og bliver til massevis 

af små partikler, der kan optræde som skykim17. Det har forskere 

påvist i laboratoriet ved at sprøjte pollen fra forskellige træer såsom 

eg, birk og fyr, ind i et kammer, hvor luftfugtigheden var den samme 

som i atmosfæren, og ganske som forventet fortættedes den usynlige 

vanddamp omkring partiklerne, så der dannedes små skydråber.  

     Når CO2-koncentrationen i atmosfæren øges, optager havvandet 

mere CO2. Det fører til en større produktion af organisk materiale i 

havet i form af planteplankton. Men planteplankton producerer store 

mængder af luftarten dimetylsulfid, en organisk svovlforbindelse, der 

– når den iltes i atmosfæren – har den egenskab, at den fremmer dan-

nelsen af skykim1,13. 

     Som vi skal se længere fremme i bogen har banebrydende dansk 

forskning vist, at kosmisk stråling også kan være med til at forstærke 

dannelsen af den slags luftbårne partikler, som vanddamp skal bruge 

for at danne skyer (se Myte 16). 

     Der er således en række forskellige naturlige og menneskeskabte 

kilder, der fører til dannelsen af skykim og dermed til dannelsen af 

skyer, der virker kølende på Jordens klima. Hele den globale opvarm-

ning i slutningen af 1900-tallet kan forklares ved en reduktion i det 

globale skydække på 3 pct., og de seneste to årtiers pause i den glo-

bale opvarmning er sammenfaldende med et stabilt skydække (se 

Myte 16).  

 

Konklusion. Når IPCC beregner, hvilken virkning et øget indhold af 

atmosfærisk CO2 har på den globale temperatur, undlader klima-

panelet at medtage virkningen 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 com-

putersprog, og det er en væsentlig årsag til, at klimamodellerne ikke 

stemmer overens med observationer fra det virkelige klima (se Myte 

13). IPCC erkender selv, at de har problemer med at afgøre, om sky-

dannelsen har en dominerende virkning på det globale klima, men 

denne usikkerhed når ikke ud til offentlighedens kendskab og indgår 

derfor ikke i klimadebatten. IPCC og medierne overdriver betydningen 

af CO2 som drivhusgas. Både på grund af vanddamps molekylære 
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egenskaber og de store mængder af vanddamp i atmosfæren er vand-

damp i virkeligheden den dominerende drivhusgas. Men modsat CO2 

bidrager vanddamp til at skabe skyer, der virker som et kølende tæp-

pe, fordi skyer hindrer en betydelig del af solstrålingen i at nå Jordens 

overflade; vanddampen svækker virkningen af CO2. 
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Myte 12 

Drivhusgassen CO2 styrer  
den globale temperatur 
 
 

De klimamodeller, som IPCC har fremlagt i klimapanelets rap-
porter 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 stig-
ning i atmosfærisk CO2 halter tidsmæssigt bag efter en stigning i 
den globale temperatur. Det er logisk og har en helt naturlige for-
klaring. 
 

Det hævdes i IPCC´s 2013-rapport9, at den globale opvarmning siden 

midten af 1970´erne stort set skyldes udledningen af CO2, og at fortsat 

udledning af CO2 vil resultere i en stigning i den globale temperatur 

frem mod år 2100, som vil ligge i temperaturintervallet mellem 1,5 og 

6,0 grader. Men historien mange tusinde år tilbage i tid og frem til i 

dag viser, at ændringer i atmosfærens indhold af CO2 i hovedsagen er 

et resultat af klimaforandringer og ikke årsagen til dem. Vi skal derfor 

se nærmere på, hvorledes det forholder sig med ændringerne i den 

globale temperatur og luftens CO2-indhold i fire tidsrum af vidt for-

skellig længde: De seneste 600 mio. år; de seneste 420.000 år; de 

seneste 10.000 år og de seneste 100 år.  

     Forskere har været i stand til at rekonstruere den globale tempera-

tur og atmosfærens indhold af CO2 mange millioner år tilbage i tid. 

Ved at bore i havbunden og undersøge skaller efter afdøde dyr, der 

har levet nær overfladen i de tropiske oceaner gennem de seneste 600 

mio. år, har det været muligt for forskerne at vise, at temperaturen i 

havoverfladen i troperne steg og faldt flere grader i trit med, at Jorden 

havde et skiftende svedehus- og frysehusklima. Atmosfærens indhold 

af CO2 har forskerne fået oplysning om ved at benytte sig af, at planter 

forbruger CO2 i forbindelse med fotosyntesen. Planterne optager CO2 

fra luften gennem såkaldte spalteåbninger, hvis antal er tilpasset 

mængden af CO2 i luften.  
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Det har derfor været muligt at rekonstruere luftens indhold af CO2 

langt tilbage i tid ved at tælle mængden af spalteåbninger i bladaftryk i 

gamle aflejringer, som er blevet dateret på anden vis. Figur 12-1 viser 

en rekonstruktion af den globale temperatur og atmosfærisk CO2 de 

seneste 600 mio. år. 

  

        
 

Figur 12-1. Jordens klima de seneste 600 mio. år med perioder, hvor kloden 
var så varm, så der ikke fandtes gletsjere, afbrudt som nu af perioder, hvor 
der er gletsjere og store isskjolde. Bemærk at temperaturen (den fuldt 
optrukne kurve) ændrer sig uafhængigt af atmosfærens indhold af CO2 
(stiplet kurve).  
Kilde: http://www.biocab.org/Climate_Geologic_Timescale.html 
 

 

     Som det fremgår af figur 12-1 lever vi i en frysehustid, fordi det er 

så koldt på Jorden, at der findes gletsjere i høje bjerge som Rocky 

Mountains, Alperne og Himalaya og isskjolde på sydpolen og i Grøn-

land. Inden for de seneste 600 mio. år har der yderligere været tre 

frysehustider, hvor den globale middeltemperatur har ligget under 15 

grader. De indtraf for henholdsvis 600, 430 og 300 mio. år siden, og 

for 140 mio. år siden var det også koldt. Disse kolde perioder blev af-

løst af lange svedehustider, senest Kridttiden for 100 mio. år siden, 

hvor det var så varmt – godt 10 grader varmere end i dag – at der ikke 

fandtes gletsjere på Jorden. Vores frysehustid har hidtil varet 25 mio. 
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år, hvoraf de seneste 2-3 mio. år har bestået af kolde istider og varme-

re mellemistider. Vi lever i den seneste mellemistid. 

     Drivkraften bag disse dramatiske klimasvingninger over tidsrum på 

mange millioner år kan ikke være ændringer i atmosfærens indhold af 

CO2, for perioder, hvor Jorden var et svedehus, falder – som illustreret 

i figur 12-1 – ofte sammen med et dyk i CO2-koncentrationen, mens 

frysehustider ofte falder sammen med toppe i CO2-koncentrationen. 

Der er derfor ikke nogen umiddelbar sammenhæng mellem drivhus-

effekt og global temperatur på denne meget lange tidsskala. Ydermere 

viser figur 12-1, at atmosfærens CO2-indhold tidligere har været op til 

15 gange højere end i dag, og at dagens koncentration på godt 400 

ppm i geologisk sammenhæng er usædvanlig lav. Den sandsynligste 

drivkraft bag de dramatiske klimasvinger 600 mio. år tilbage i tid er 

samspillet mellem vores solsystems placering i Mælkevejen og den 

mængde kosmisk stråling, som Jorden modtager fra verdensrummet 

(se Myte 16). Men den omskiftelige placering af klodens kontinenter 

spiller også en rolle, idet den påvirker havstrømme og luftcirkulation. 

     I Kvartærtiden – den geologiske tid vi lever i – har klimaet vekslet 

mellem kolde istider og varmere mellemistider. Dette mønster gør sig 

især gældende inden for de seneste 800.000 år. I istiderne opbyggedes 

vældige isskjolde, der dækkede store dele af kontinenterne på den 

nordlige halvkugle. Op mod 31 pct. af Jordens landareal har været 

dækket af gletsjere i løbet af istiderne mod 11 pct. i dag. Inden for hver 

istid har klimaet også vekslet. Det har skiftet mellem meget kolde 

perioder, hvor isen bredte sig ud, og mindre kolde perioder, hvor isen 

skrumpede noget ind. I mellemistiderne, hvor klimaet stort set har 

svaret til klimaet i dag eller op til et par grader varmere, smeltede 

store dele af isen atter væk. Istiderne gjorde sig temperaturmæssigt 

stærkest gældende omkring polerne, der var omkring 20 grader 

koldere end i dag, mens de var mere dæmpede omkring ækvator, som 

”kun” var 3-6 grader koldere end nu.       

     Luftbobler i Grønlands Indlandsis og det antarktiske isskjold inde-

holder CO2 og kan derfor fortælle om ændringerne i atmosfærens CO2-

indhold flere tusinde år tilbage i tiden. Luftboblerne indeholder også 

den lette ilt-isotop ilt-16 og den tunge ilt-18, og forholdet mellem 

disse to ilt-isotoper giver forskerne oplysninger om temperaturen ved 

isens overflade på det tidspunkt, sneen faldt.  
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Figur 12-2. Rekonstruktion af CO2- og temperaturændringer de seneste 
420.000 år på basis af Vostok-isboringen på Antarktis. Varmetoppene an-
giver mellemistider. Tiden skrider frem fra venstre mod højre. Kilde: Delvis 
efter Petit m.fl.1999 11. 
 

 

     En rekonstruktion af temperaturudvikling og atmosfærisk CO2 for 

de seneste 420.000 år baseret på Vostok-isboringen på Antarktis 

viser, som illustreret i figur 12-2, at de to kurver tilsyneladende følges 

ad11. Det har den tidligere amerikanske vicepræsident Al Gore6 fri-

modigt brugt som bevis på, at globale klimaforandringer styres af 

luftens indhold af CO2, og at vor tids globale opvarmning derfor er 

forårsaget af menneskets udledning af CO2. I 2007 afsagde en dommer 

en kendelse i den britiske landsret, som fastslog, at dele af Al Gores 

berømte film om klimaændringer En ubekvem sandhed ikke bygger på 

videnskabelige kendsgerninger, men er et politisk budskab, der 

understøtter et politisk program og derfor er uegnet til undervisnings-

brug5. Og den vurdering synes at være korrekt, for i virkeligheden er 

ændringen i atmosfærisk CO2 forsinket i forhold til temperatur-

ændringen. Det fremgår ikke umiddelbart af figur 12-2, fordi tids-

aksen er tegnet i for lille skala. Derimod fremgår forsinkelsen tydeligt 

på figur 12-3, der er et udsnit af figur 12-2 blot vist i stor skala for 

tidsrummet 145.000-100.000 år før nu, så flere detaljer bliver 

tydelige1. Ved optakten til forrige mellemistid for omkring 135.000 år 

siden steg temperaturen flere hundrede år før stigningen i CO2. 

Dernæst faldt temperaturen i tidsrummet 128.000–112.000 år før nu, 
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selv om CO2-koncentrationen stort set var stabil. Derefter aftog mæng-

den af CO2 i atmosfæren, mens temperaturen ligefrem begyndte at 

stige 107.000 år før nu.  

 

      
 

Figur 12-3. Ændringerne i luftens temperatur og CO2-indhold i tidsrummet 
145.000-100.000 år før nu ifølge Vostok-iskernen fra Antarktis. Figuren er et 
udsnit af figur 12-2, men vist med tidsaksen i en større skala. Det ses, at CO2-
ændringen først indtræffer nogle hundrede år efter ændringen i temperatu-
ren. Kilde: Ahn m.fl. 2004 2.  

 

 

     Når CO2 halter efter temperaturen er forklaringen den enkle, at CO2 

er mindre opløselig i varmt vand end i koldt10. I varme perioder vil 

oceanerne derfor afgive CO2 til atmosfæren, der på grund af varmen 

kan rumme mere CO2. I kolde perioder gælder det modsatte. Havvand 

har en stor kapacitet til at afgive og optage CO2, fordi oceanerne rum-

mer 38.000 Gt opløst CO2 mod atmosfærens 770 Gt.  

     Man kan stille det logiske spørgsmål: Hvis CO2 var årsagen til 

temperaturstigningen i mellemistiderne, hvorfor afløses en mellem-

istid så af en ny istid? Hvorfor fortsætter det ikke bare med at være 

varmt? Der må altså her være naturkræfter, som har langt større ind-

flydelse på klimaet end CO2 og som har været bestemmende for 

temperaturudviklingen (se Milankovitch-effekten i Myte 4). Der er 

forskere, der mener, at reduktionen i luftens indhold af CO2 ved ind-

gangen til en istid er kontrolleret af en reduktion i havvandets over-

fladetemperatur og ændringer i havvandets cirkulation. Samtidig har 

deponeringen af enorme vandmasser i istidernes vældige isskjolde 

sænket havoverfladens niveau, så vidtstrakte landområder er blevet 

eksponeret for forvitring, der netop er storforbruger af CO2.   



115 
 

         

         
 
Figur 12-4. Sammenligning mellem (A) luftens temperaturafvigelse fra nu 
ved toppen af Grønlands Indlandsis rekonstrueret på basis af data fra GISP-2-
iskernen og (B) CO2-på basis af data fra EPICA-iskernen fra Antarktis. 
Temperaturkurven slutter ved året 1854. Siden har der været en temperatur-
stigning til næsten samme niveau som under varmeperioden i middelalderen. 
Kilde: Alley 2000 1; EPICA-iskernen, Nature 429, 2004.  
 

 

         Efter sidste istid, der sluttede for omkring 11.700 år siden, toppe-

de den globale temperatur i vores mellemistid i jægerstenalderen for 

omkring 7.-8.000 år siden. På det tidspunkt smeltede resterne af de 

store isskjolde i Skandinavien og Nordamerika. Figur 12-4A viser en 

rekonstruktion af temperaturen 10.500 år tilbage i tid og er baseret på 

GISP-2 iskernen fra Grønland1. Det fremgår af figuren, at den globale 

temperatur i de seneste 7.000 år er faldet, men ikke jævnt. Med cirka 

1000 års mellemrum optræder bronzealdervarmen, den romerske 

varmetid, middelaldervarmen og vores varmetid med mellemliggende 

kuldeperioder – senest jernalderkulden og den Lille Istid. Figur 12-4B 

viser derimod, at i de seneste 7.000 år, hvor temperaturen er faldet, er 

indholdet af CO2 i atmosfæren tiltaget. Dette viser med al tydelighed, 

at også i dette tidsrum har andre forhold end CO2 haft afgørende be-

tydning for temperaturudviklingen (se Myte 6).  
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Figur 12-5. Samspillet mellem kemisk målt CO2 i luften og havvandets tempe-
ratur i det nordatlantiske ocean (64oN-90oN). Ændringer i CO2 halter kon-
sekvent efter ændringen i temperatur, f.eks. i 1910´erne og begyndelsen af 
1940´rne. De store prikker angiver de lavest målte CO2-værdier i iskernerne 
som proxy-værdier for perioden før 1958, mens stjernerne viser tætheden af 
spalteåbninger i blade Kilde: Beck 2010 4 og NASA GISS 2007.     
 

 

     Den tyske biolog Ernst-Georg Beck har studeret ældre analyser af 

luftens indhold af CO2, der er udført med kemiske metoder3,4,12. Det 

omfattende materiale stammer fra mere end 400 artikler, som er 

offentliggjort siden 1812, og de pågældende prøver er fortrinsvis ind-

samlet på den nordlige halvkugle. Beck har analyseret 90.000 af disse 

målinger og sammenlignet dem med direkte målinger på Mauna Loa 

observatoriet siden 1958 og rekonstruktioner af luftens CO2-indhold 

baseret på analyser af iskerner. Hovedresultatet af Becks analyse viser 

– som illustreret i figur 12-5 – to væsentlige observationer; dels har 

luftens indhold af CO2 i 1940´rne rundet de 400 ppm og har dermed 

allerede den gang ligget på samme niveau, som i dag, dels halter 

ændringerne i CO2-koncentrationen konsekvent efter ændringerne i 

temperatur, f.eks. i 1910´erne og begyndelsen af 1940´rne. CO2-kurven 

slutter i 1962 med en CO2-koncentration på 324 ppm, hvilket svarer til 

de første direkte målinger på Mauna Loa observatoriet i 1958.  

     Den høje koncentration af atmosfærisk CO2 på over 400 ppm i 

1940´rne er tilsyneladende ikke registreret i iskernerne (store prikker 

i figur 12-5), men kan tilsyneladende påvises ved tætheden af spalte-

åbninger i blade (stjerner i figur 12-5), der som nævnt ovenfor er en 

indikation på atmosfærens CO2-indhold. Forskere har påvist, at mere 

end 20 fysisk-kemiske processer påvirker CO2-indholdet i isens porer. 

Derfor har forskere, ifølge tidligere ekspertkommentator på IPCC´s 
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2001-rapport (AR3) Tom Segalstad og astrofysiker J.-E. Solheim, valgt 

kun at benytte de lavest målte CO2-værdier som proxy-værdier for 

perioden før 1958, og det kan være forklaringen på, hvorfor der ikke 

er registreret et højt CO2-indhold i 1940´rne i iskernerne. Den norske 

professor Harald Yndestad har – ifølge J.-E. Solheim – analyseret 

Beck´s CO2-kurve og fundet de samme periodiske variationer som i 

havtemperaturen.   

  

        
 

Figur 12-6. Nutidens ændringer i atmosfærisk CO2 og havvandets temperatur, 
beregnet som successive 12-måneders gennemsnit – måned for måned – for 
at fjerne effekten af årstidsvariationer. Ændringer i CO2 halter konsekvent 
efter ændringen i temperatur, f.eks. de tre toppe mellem 1966 og 1973 og 
toppen omkring 1999. Forsinkelsen er vist med lysegrå bjælker. Kilde: Ole 
Humlum m.fl. 2012 8.  

 

 

     En gruppe norske forskere har sammenholdt temperaturen de 

seneste 60 år med mængden af CO2 i atmosfæren, der er målt på 

Mauna Loa observatoriet på Hawaii siden 1958 8. Som illustreret i 

figur 12-6 kan der også på denne detaljerede tidsskala drages den 

konklusion, at ændringer i atmosfærisk CO2 halter efter ændringer i 

den globale temperatur. Samme konklusion er den tyske fysiker Her-

mann Harde nået frem til7.  

 

Det kan konkluderes, at ændringer i atmosfærisk CO2 – både tidlige-

re og nu – overvejende er et resultat af ændringer i temperaturen, 

specielt havtemperaturen, og ikke omvendt – og årsag kommer som 
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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 tilsyneladende sammenfald mellem temperatur og 

CO2 i den korte periode 1980-2000 er langt fra et tilstrækkeligt argu-

ment for IPCC´s påstand, det bekræfter udfladningen af den globale 

temperatur de seneste par årtier, selvom luftens indhold af CO2 fortsat 

er stigende (se Myte 3). 
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Myte 13 

IPCC´s klimamodeller  
kan forudsige Jordens  
temperatur 100 år frem  

 

 

De klimamodeller, som FN´s klimapanel IPCC benytter, forud-
siger drastiske globale temperaturstigninger og øget havstigning 
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 faldende. 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 komplekse klimasystem og stemmer 
derfor heller ikke overens med de observerede temperaturer. 
Mange forskere verden over mener derfor, at menneskets ind-
flydelse på klimaet er overvurderet, og at naturlige klima-
variationer fortsat er drivkraften bag det globale klima.   
 

Som vi har set i Myte 2, blev den hastige temperaturstigning i første 

halvdel af 1900-tallet efterfulgt af tre årtier med faldende global 

temperatur. Det vakte bekymring blandt verdens førende meteoro-

loger og atmosfærefysikere, så på den første World Climate Conference 

i Geneve i 1979 var det dominerende tema: Hvorledes kan vi undgå en 

ny istid? Men muligheden for, at menneskets stigende udledning af 

CO2 kunne påvirke klodens klima i fremtiden blev også diskuteret. 

Siden 1958 havde forskere på Mauna Loa observatoriet på Hawaii 

målt luftens indhold af CO2, og det var steget jævnt. Det der foruroli-

gede forskerne og politikerne i 1980-erne var, at temperaturen de 

seneste år var begyndt at stige efter en række årtier med faldende 

temperatur. Mange forskere var derfor af den opfattelse, at menne-

skets stigende udledning af CO2 til atmosfæren var den egentlige årsag 

til den globale opvarmning. Det blev optakten til Villach-konferencen i 

Østrig i 1985, der mundede ud i følgende konklusion (R. Darwall, side 

98)6: ”Som følge af det stigende indhold af drivhusgasser i atmosfæren 
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mener vi, at den globale middeltemperatur i første halvdel af næste 

århundrede vil stige til højder, som ikke tidligere er set i menneskets 

historie”.    

 

          
 

Figur 13-1. James Hansen og hans medarbejderes tre scenarier for den glo-
bale temperaturudvikling sammenlignet med den observerede for perioden 
1958-2015 (fuldt optrukken kurve efter HadCRUT4). Scenarie 1: Med en årlig 
vækst i CO2-udledningen på 1,5 pct. ville den globale temperatur frem til 
1997 stige 0,5 grader. Scenarie 2: Med en moderat reduktion i udledningen af 
CO2 ville den globale temperatur i den nævnte 10-års periode stige 0,3 gra-
der. Scenarie 3: Hvis politikerne straks indførte strenge restriktioner, som 
medførte, at udledningen af CO2 ikke steg efter år 2000, ville temperaturen 
stige omkring 0,2 grader frem mod 1997 for derefter at flade ud. Men efter-
som senarie 3 følger den observerede temperaturudvikling efter år 2000, 
selv om CO2-udledningen fortsat er steget, har James Hansen - hvad han ikke 
kunne vide i 1988 – utilsigtet påvist, at CO2 kun har en yderst ringe effekt på 
klimaet, hvis overhovedet nogen. Kilde: J. Hansen m. fl. 1988 9.  

 

 

     Først med fremkomsten af computere i 1980-erne banedes vejen 

for udviklingen af egentlige klimamodeller. Den 24. juni 1988 præsen-

terede James Hansen på en høring i den amerikanske kongres resulta-

tet af en række eksperimenter med computerproducerede klima-

modeller, som en gruppe forskere ved NASA´s Goddard Institute for 

Space Studies (GISS) under hans ledelse havde udført og offentlig-

gjort9. Det fremgik, at der tilsyneladende er en kobling mellem den 

globale temperatur og menneskets påvirkning af atmosfæren gennem 
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afbrænding af fossile brændsler. Som illustreret i figur 13-1 blev 

kongresmedlemmerne præsenteret for tre scenarier. Scenarie 1: Med 

en årlig vækst i CO2-udledningen på 1,5 pct. ville den globale tempera-

tur frem til 1997 stige 0,5 grader. Scenarie 2: Med en moderat reduk-

tion i udledningen af CO2 ville den globale temperatur i den nævnte 

10-års periode stige 0,3 grader. Scenarie 3: Hvis politikerne straks 

indførte strenge restriktioner, som medførte, at udledningen af CO2 

ikke steg yderligere efter år 2000, ville temperaturen stige omkring 

0,2 grader frem mod 1997 for derefter at flade ud. 

     Det gik ikke, som James Hansen forudsagde i 1988. I det nævnte 

tidsrum 1988-1997 steg den globale temperatur kun 0,2 grader. Des-

uden viser observationer (den fuldt optrukne kurve i figur 13-1), at fra 

1988 og 25 år frem steg den globale middeltemperatur kun det halve 

af det forudsagte. Ydermere har den globale opvarmning – som omtalt 

i Myte 3 – endda holdt en pause siden århundredeskiftet, selvom den 

årlige CO2-udledning rent faktisk steg med 3 pct. i perioden 2005-

2013. Da James Hansens senarie 3 følger den observerede tempera-

turudvikling efter år 2000, selv om CO2-udledningen fortsat er steget, 

har James Hansen - hvad han ikke kunne vide i 1988 – utilsigtet påvist, 

at CO2 kun har en yderst ringe effekt på klimaet, hvis overhovedet 

nogen. 

     James Hansens klimamodeller har derfor ikke kunnet fremkomme 

med noget fornuftigt om fremtidens temperatur. Men modellernes dy-

stre udsigter satte sig dybe spor hos politikerne. For når forskere på-

stod, at det var mennesket, der var den store synder og årsagen til en 

alarmerende global opvarmning, måtte det være sandt, og så måtte 

det også være mennesket, der kunne påvirke klimaet og dæmpe 

fremtidige klimaudsving. Den opgave var det oplagt, at De forenede 

Nationer (FN) påtog sig. James Hansens misvisende klimamodeller 

bidrog således til at bane vejen for etableringen af IPCC i november 

1988, der fik til opgave, at påvise omfanget af menneskeskabte bidrag 

til vor tids klimaændringer dog uden hensyntagen til mange af de 

overordnede drivkræfter i Jordens klima. Læs den tankevækkende 

historie bag tilblivelsen af IPCC i Myte 29.  

     Der findes to hovedtyper af computerproducerede klimamodeller: 

GCM-klimamodeller (General Circulation Models)13,17 og statistisk-

empiriske klimamodeller11.  
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     IPCC benytter GCM-modellerne, der er koblede modeller, som byg-

ger på nogle af fysikkens basale love. Med udgangspunkt i disse love 

forsøger klimaforskerne at beskrive klimasystemets forskellige dele 

og udtrykke dem i matematiske ligninger, der så omsættes til et 

computersprog.  

     Grundlaget for modelberegningerne er en opdeling af atmosfære og  

oceaner i et tredimensionalt gitter, hvor modellernes evne til at gen-

give det globale klimasystem afhænger af gittermaskernes størrelse, 

som i praksis er bestemt af størrelsen af de computere, der er til rådig-

hed. Men selv de mest moderne computeranlæg er endnu for lang-

somme til, at modellørerne kan bruge samme maskestørrelse i globale 

klimamodeller, som benyttes til de daglige beregninger af vejrprog-

noser. For hver celle i gitteret beregnes en række gennemsnit af 

temperatur, luftfugtighed, vindhastighed, lufttryk mv., der tilsammen 

giver et billede af atmosfærens fysiske og kemiske tilstand. Instrumen-

ter monteret på balloner har givet forskerne en øget viden om 

temperaturen op gennem atmosfæren, og siden 1979 har satellitter og 

siden 2003 et stort antal instrumentbærende bøjer i oceanerne 

bidraget med systematisk indsamlede data af afgørende betydning for 

udviklingen af GCM-klimamodellerne. 

     Klimamodellerne skal også være designet til at kunne gengive den 

mest realistiske energibalance mellem den kortbølgede solindstråling, 

som Jorden modtager, og den langbølgede varmestråling, som stråler 

tilbage til verdensrummet. Det sker ved at klimaforskerne tilpasser 

ligningerne for de observerede processer således, at modellerne bedst 

muligt bringes i overensstemmelse med klimaobservationerne 100 år 

tilbage i tiden. Klimaforskerne ”opfinder” forskellige dataserier for de 

ukendte faktorer, der indgår i klimamodellerne, så de netop er i stand 

til at gengive 1900-tallets klimaforløb. Problemet ved en sådan kurve-

tilpasning er dog, at det altid er muligt at tilpasse en model, der inde-

holder fem eller flere variable parametre til enhver kendt dataserie. 

Derfor kan det ikke overraske, at de bedste klimamodeller er i stand 

til at gengive udviklingen i den globale temperatur for de seneste 100 

år, men det gør bestemt ikke modellerne mere egnede til at forudsige 

fremtidens klima.  

     Det er IPCC´s grundholdning og berettigelse, at klimaforandringer-

ne er betinget af ændringer i atmosfærens indhold af drivhusgasser. 
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For at kunne anvende klimamodeller til at forudsige fremtidige klima-

ændringer tilfører IPCC derfor modellerne information dels om atmo-

sfærens fremtidige indhold af drivhusgasser, dels om klimafølsom-

heden, dvs. hvor meget temperaturen vil stige ved en fordobling af 

atmosfærisk CO2. IPCC har længe vurderet, at den globale temperatur 

vil stige mellem 1,5 og 4,5 grader ved en fordobling af CO2 i atmo-

sfæren. IPCC benytter et antal klimamodeller, som derfor giver for-

skellige resultater for den fremtidige klimaudvikling, der spår, at den 

globale temperatur vil stige med 1 til 6 grader frem til år 2100. IPCC´s 

vurdering af klimafølsomhed og den fremtidige temperaturudvikling 

er altså begge behæftet med stor usikkerhed. Der er derfor helt grund-

læggende og indlysende problemer med IPCC´s klimamodeller, for når 

modellerne er forskellige med hensyn til klimafølsomhed og indholdet 

af CO2, hvorledes kan de samme klimamodeller så gengive den globale 

temperatur for de seneste 100 år? CO2 kan derfor næppe have den af-

gørende indvirkning på klimaet, således som IPCC ellers påstår. Når 

usikkerheden i klimamodellernes scenarier er så stor, som det frem-

går af ovenstående, er spørgsmålet så ikke, om vi overhovedet kan 

stole på klimamodellernes skræmmescenarier1,5? 

     Talrige forskere har løbende sammenlignet IPCC’s computerprodu-

cerede modeller med måleserier hentet fra satellitter, balloner og 

vejrstationer, altså observationer fra virkelighedens verden. Her kan 

henvises til NIPCC´s rapporter fra 2013 16 og 2019 17 med talrige ek-

sempler. Resultatet er rystende. Her skal blot omtales et par eksem-

pler. Andre eksempler er nævnt i min bog Klimamyten – et opgør med 

tidens CO2-panik (2016).  

     I IPCC´s 2007-rapport (AR4)12 hævdes det ifølge en figur på side 

675, at hvis udledningen af CO2 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 greenhouse hot spot i den øvre troposfære. IPCC´s forklaring er 

den, at der med et stigende indhold af CO2 i atmosfæren vil punktet for 

balancen mellem kortbølget solindstråling og den langbølgede ud-

gående stråling flyttes højere op i atmosfæren til et koldere område, 

som så må varmes op for at kunne opretholde energibalancen, fordi 

udstrålingen mindskes, når temperaturen aftager. Men som illustreret 

i figur B i Indledningen til denne bog svarer den forudsagte opvarm-
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ning ikke til virkeligheden. Data fra millioner af instrumentbærende 

balloner siden 1958 og fra satellitter siden 1979 viser langt mindre 

temperaturstigning med højden end ved jordoverfladen, hvor både 

modeller og målinger af lufttemperaturen viser en temperaturstigning 

på 0,1-0,2 grader per 10-år. Nye data viser, at denne tendens er siden 

2007 yderligere forstærket, idet forskellen mellem modeller og obser-

vationsfakta fra den øvre troposfære nu udgør en faktor fem og ved 

jordoverfladen en faktor to. 

     Når afstanden mellem klimamodellernes hot spot og observations-

fakta er øget siden 2007, har det en naturlig forklaring; mens IPCC´s 

klimamodeller forudsiger en fortsat temperaturstigning, er den glo-

bale temperatur – som omtalt i Myte 3 – ikke steget nævneværdigt i 

dette århundrede. Så dét, der ifølge IPCC skulle være et klokkeklart 

signal på den alarmerende effekt af menneskets udledning af CO2, 

falder hermed til jorden3,18,22. Det var naturligvis ikke heldigt at skulle 

bringe dette ”triste” resultat til torvs på klimakonferencen i Paris 

2015, hvor det åbenbart ikke handlede om naturvidenskabelige fakta, 

men om konsensus.  

     Men et halvt år forinden kom en foreløbig redning i form af Steven 

Sherwood og Nidhi Nishants artikel i det videnskabelige tidsskrift 

Environmental Research Letters20. De to forskere, der har brugt både 

manipulerede temperatur- og vinddata i et forsøg på at påvise en hot 

spot over troperne, mente at kunne påvise en hot spot, som var op-

varmet lige meget i de to perioder 1959-2012 og 1979-2012. Men 

noget er helt galt, siger kritikerne7,19,23, for i virkeligheden burde der 

kun findes en hot spot i perioden 1976-1999, hvor der rent faktisk var 

global opvarmning, og ikke i perioden før 1976, hvor der var global 

afkøling, og heller ikke i perioden efter 1999, hvor der ikke har været 

nogen nævneværdig opvarmning26. Desuden har statistikere påpeget, 

at den metode, de to forskere har benyttet til behandling af data, er 

kritisabel. Sherwood og Nishant har siden erkendt de omtalte fejl. 

Altså er der fortsat ingen hot spot, men da var forskere, politikere, 

interesseorganisationer og nyhedsmedier for længst rejst hjem fra 

Paris-konferencen med det ønskede resultat.  

     En anden forudsigelse, der heller ikke holder stik, er vist i figur 13-

2, hvor man ser en forenklet udgave af en figur, som den amerikanske 

atmosfæreforsker og direktør for Earth System Science Center 
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(NSSTC), University of Alabama in Huntsville (UAH) John Christy 

fremlagde under en senatshøring i Repræsentanternes Hus i USA 29. 

marts 2017 2. Figuren sætter et stort spørgsmålstegn ved rigtigheden 

af IPCC´s klimamodeller, idet den viser en udvikling med stadig større 

afstand mellem de skræmmende modeller og faktiske observationer.  

 

         
 

Figur 13-2. Sammenligning mellem observerede og klimamodellernes 
temperaturafvigelse fra 1979-temperaturen i 5-6 km højde over troperne for 
perioden 1979-2016 på basis af en figur, som John Christy fremlagde under 
en senatshøring i Repræsentanternes Hus, USA. Det mørkegrå område 
angiver det område, som IPCC´s klimamodeller ligger indenfor. Kilde: J.R. 
Christy 2017 2. 

 

 

     Som det fremgår af figur 13-2, er der heller ingen af IPCC´s klima-

modeller, der har forudset den manglende temperaturstigning siden 

år 2000.  Det har derimod den russiske klimamodel, den såkaldte 

INM-CM4 model27. I denne model har forskerne nedtonet betydningen 

af CO2 og til gengæld inddraget en række naturlige svingninger. Der-

med afspejler den pågældende model det virkelige klima. Men hvorfor 

benytter IPCC så ikke denne INM-CM4-model? Det skyldes, at IPCC 

skal leve op til en klimapolitisk agenda, som klimapanelet har bundet 

sig til i 1992, og som påstår, at CO2 er den store synder.  
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     Det giver god mening at benytte IPCC´s GCM-modeller til at vur-

dere og forstå tidligere tiders klimaforandringer og opnå bedre viden 

om, hvorledes det meget sammensatte klimasystem fungerer. Men det 

er et problem, når man i praksis benytter disse klimamodeller til at 

forudsige fremtidige klimaforandringer, for forskerne har endnu ikke 

tilstrækkelig viden til at kunne producere troværdige klimamodeller. 

Klimapanelets modeller har indbygget mange antagelser, og antagel-

ser er ikke det samme som videnskabelige resultater8.  

     For at kunne benytte en klimamodel som grundlag for politiske 

beslutninger, skal man sikre sig, at modellen indeholder alle de 

væsentligste årsagssammenhænge i det hyperkomplekse klima-

system. Forskere verden over kan opremse en lang liste af fysiske og 

kemiske processer, som ikke er helt forstået, og som derfor enten 

udelades i klimamodellerne eller beskrives utilfredsstillende og derfor 

ikke matcher de observerede data, som eksemplerne ovenfor viser24. 

Det gælder i høj grad et så vigtigt klimaelement som dannelsen af 

skyer, der foregår i en rumlig opløsning, der er langt mindre end selv 

supercomputere kan klare. Det gælder også mange af klimasystemets 

naturlige svingninger på en lang tidsskala og problemer med at 

simulere Jordens strålingsbalance, der naturligvis er et helt centralt 

klimaelement. Der hersker også usikkerhed om betydningen af atmo-

sfærens indhold af aerosoler. Disse støvkorn eller mikroskopiske 

væskedråber kan øge atmosfærens tilbagekastning (albedo) af ind-

strålingen fra Solen og føre til afkøling af Jorden, men aerosoler kan 

også opsuge varme fra solens stråler og dermed hindre dannelsen af 

skyer. Mange af disse processer er heller ikke kvantificerede i til-

strækkelig grad og hører derfor til nogle af de største udfordringer for 

klimamodellørerne. Modellørerne kender udmærket til klimamodel-

lernes begrænsninger, men det når ikke ud til offentlighedens og de 

politiske beslutningstageres kendskab, for forskerne er tilbageholden-

de med at oplyse detaljer om deres klimamodeller, for det vil afsløre, 

hvor usikre modellerne er.  

     Ud over at sikre sig, at en klimamodel indeholder alle væsentlige 

processer, skal grundlaget for en klimamodel også være værdifrit, dvs. 

modellen må ikke være påvirket af en særlig interesse for f.eks. CO2 

eller Solen og kosmisk stråling1,5,15. Og så skal modellen naturligvis 
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løbende testes på dens ”evne” til at forudsige klimaforandringer. Som 

vi har set, opfylder IPCC´s klimamodeller ingen af disse betingelser.  

     Karl Iver Dahl-Madsen skriver i en kronik i fagtidsskriftet 

Ingeniøren4, at ”desværre erklærer IPCC ikke højt og tydeligt under 

klimakonferencerne, at modellerne ikke har nogen forudsigende vær-

di, og at tal om fremtidens klima både globalt og regionalt ude-

lukkende baserer sig på nogle ”kvalificerede” ekspertskøn fra en 

bestemt gruppe forskere, som hylder hypotesen om CO2´s store betyd-

ning for klimaet”.  

     Kan man så have tillid til IPCC´s klimamodellers forudsigelser om 

fremtidens klima? Naturligvis ikke. Forudsigelser er ikke brugbare i 

situationer, der involverer så stor usikkerhed, som det her er tilfældet. 

IPCC´s computerproducerede klimamodeller er endnu ikke tilstrække-

lig robuste, sådan som IPCC og nogle forskere ellers hævder, for de 

stemmer ikke overens med observationerne i den virkelige verden. Så 

helt galt bliver det, når IPCC forsøger at tegne et billede af klimaet 100 

år frem i tiden.  

     Den uafhængige australske organisation Commonwealth Scientific 

and Industrial Organisation (CSIRO), der er en af leverandørerne af 

computerproducerede klimamodeller til IPCC, indleder deres rappor-

ter med følgende forbehold: ”Denne rapport fremlægger scenarier af 

klimaforandringer baseret på computermodellering. Modellerne in-

volverer en forenkling af virkelige processer, som ikke er fuldt ud 

forstået. CSIRO og den australske delstat Queenslands regering på-

tager sig derfor intet ansvar for nøjagtigheden af prognoserne eller 

forudsigelserne i denne rapport ej heller for personers tolkninger eller 

konklusioner i forbindelse med denne rapport”.  

     Og fra en helt uventet kant kom Kevin Trenberth, der er en af 

hovedforfatterne til IPCC´s 2007-rapport (AR4), i 2007 med denne ud-

talelse25: ”Jeg ser ofte refereret, at IPCC producerer klimaprognoser, 

og at klimaforskerne er enige om årsagen til den globale opvarmning, 

og at tiden derfor er inde til handling, men IPCC producerer ikke 

klimaudsigter kun klimascenarier. Hverken de globale eller regionale 

klimamodeller har formået at forudsige klimaforandringer på en 

længere tidsskala”. Faktisk nævner IPCC selv i 2013-rapporten 

(AR5)13, at 97 pct. af de anvendte klimamodeller gengiver for høje 
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temperaturer i forhold til den observerede temperaturændring de 

seneste 10 år, men det nævnes ikke i rapportens sammendrag. 

     Med alle de ovennævnte forbehold og fejlkilder er det naturligvis 

heller ikke muligt ad denne vej at afgøre, om mennesket har haft en 

indflydelse på dagens klima. Men det kan man måske få et kvalificeret 

svar på ved at benytte den anden type klimamodeller. 

 

 Statistisk-empiriske klimamodeller er et alternativt redskab til at op-

stille scenarier for det fremtidige klima. Det sker ved at benytte 

matematiske analyser af historiske klimadata for at se, om der kan 

erkendes et mønster af naturlige svingninger i en dataserie. De mate-

matiske analyser, der benyttes er de såkaldte fourier- og wavelet-

analyser, som vi ikke skal komme nærmere ind på her. Ud over at de 

opstillede scenarier kan testes på målte dataserier, har de statistisk-

empiriske klimamodeller det fortrin fremfor IPCC´s klimamodeller, at 

de ikke er værdiladede, og at de – anvendt på temperaturdata – også 

kan benyttes til at vise, om menneskets udledning af CO2 virkelig er 

årsagen til den globale opvarmning siden 1970, således som IPCC på-

står i klimapanelets rapporter.  

 

       
 

Figur 13-3. Middeltemperaturen i København 1851-2010. Det generelle bi-
drag til den globale temperaturstigning i det 20. århundrede er fjernet fra 
måleserien, idet den anses for at repræsenterer et udsnit af den lange 1000-
års svingning, som kan forklares med variationer i solaktiviteten (se Myterne 
6 og 16). Datakilde: NOAA, National Climatic Data Center og NASA´s Goddard 
Institute for Space Studies (GISS).  
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     Her har tre klimaforskere Ole Humlum, Jan-Erik Solheim og Kjell 

Stordahl benyttet den statistisk-empiriske klimamodel på en dataserie 

fra København, hvor lufttemperaturen er målt systematisk siden 1851 

som illustreret i figur 13-3 10,11. I slutningen af 1800-tallet, hvor den 

Lille Istid endnu ikke var afsluttet, var det køligt. Herefter fulgte en tid 

med opvarmning, som kulminerede omkring 1935. Derefter aftog 

temperaturen uregelmæssigt frem til omkring 1980, hvorefter tempe-

raturen atter steg.  

 

               

               
 

Figur 13-4 A-B. Vejledning til forståelse af figur 13-5. Kurven i A viser et ud-
snit af en serie årsmiddeltemperaturer baseret på målte temperaturer. I B vi-
ser den prikkede kurve den samme temperaturserie konstrueret på basis af 
en kombination af naturlige svingninger, som er fundet ved at benytte en så-
kaldt matematisk fourier-analyse. Naturligvis er den konstruerede kurve for 
simpel til at gengive alle detaljer i den målte temperaturserie, men den gen-
giver alle hovedtrækkene i temperaturforløbet. Når den målte årsmiddel-
temperatur er højere end den konstruerede, markeres forskellen som en sort 
søjle i figur 13-5. Når den målte årsmiddeltemperatur derimod er lavere end 
den konstruerede, markeres forskellen som en grå søjle i figur 13-5.  

 

 

     Den matematiske analyse har afsløret, at måleserien er sammensat 

af forskellige naturlige svingninger med længder på 101 år, 18,6 år 

(månens såkaldte nodale svingning), 12,0 år (solpletrytmen) og 7,8 år. 

Ved at benytte disse svingninger har de tre forskere efterfølgende 



130 
 

konstrueret en kurve (ikke vist her), der viser udviklingen i tempera-

turen i København i tidsrummet 1851-1980, idet de i første omgang 

lader, som om dataserien slutter på det tidspunkt. Ligesom det er vist i 

vejledningen i figur 13-4, er den konstruerede kurve for simpel til at 

gengive alle detaljer i den målte temperaturserie fra København, men 

den gengiver alle hovedtræk af temperaturforløbet 1851-1980. Det 

gælder temperaturstigningen 1890-1935, og det efterfølgende tempe-

raturfald indtil 1980. 

 

      

     
 

Figur 13-5. To eksempler på anvendelsen af en statistisk-empirisk klima-
model. Sorte og grå søjler viser den årlige fejl (den faktiske årsmiddel-
temperatur fratrukket den beregnede værdi) for København og Nuuk. Hvis 
det er rigtigt – således som IPCC påstår – at menneskets stigende udledning 
af CO2 har en afgørende indflydelse på klimaet efter 1970, ville man forvente, 
at denne effekt ville afsløre sig ved en støt voksende dominans af positive 
(sorte) fejl efter 1970´erne svarende til, at den målte temperatur systematisk 
bliver højere end den, som er beregnet på grundlag af naturlige periodiske 
svingninger. Men det er ikke tilfældet – temperaturudviklingen efter 1980 
domineres fortsat af naturlige svingninger. Kilde: Ole Humlum m.fl. 2011 10,11.  
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     Men når det gælder detaljerne i temperaturforløbet, kan fejlen for 

det enkelte år – som illustreret i figur 13-5A – være betydelig, indtil 1-

2 grader, men fordelingen af positive (sorte) og negative (grå) fejl er 

tilfældig gennem hele perioden 1851-1980. Ved at fremskrive den 

konstruerede kurve til 2010 og teste den på den målte temperatur-

serie, ses det – som illustreret i figur 13-5B – at fordelingen af positive 

og negative fejl fortsat er tilfældig; temperaturudviklingen efter 1980 

følger fortsat en udvikling, der er baseret på naturlige svingninger.  

 

       
      

Figur 13-6. Temperaturforskellen mellem observeret og modelleret værdi for 
den globale temperatur for perioden 1850-2016. Sorte og grå søjler viser den 
årlige fejl (den faktiske årsmiddeltemperatur fratrukket den beregnede 
værdi). Afvigelsen i årene 2015 og 2016 skyldes en super El Niño. Kilde: J.-E. 
Solheim 2017 21.  
 

 

     Hvis IPCC´s påstand om, at menneskets stigende udledning af CO2 

har haft en afgørende indflydelse på klimaet efter 1970, er rigtig, 

skulle denne effekt afsløre sig ved en støt voksende dominans af 

positive (sorte) fejl efter 1980 svarende til, at den målte temperatur 

systematisk bliver højere end den, som er beregnet på grundlag af 

naturlige rytmiske svingninger. Det er dog ikke tilfældet, idet den 

konstruerede kurve hele tiden forbliver på det rette spor i takt med de 

faktiske temperaturmålinger. Forskerne konkluderer derfor, at for 

Københavns vedkommende, kan der indtil nu (2010) ikke påvises 

noget menneskeskabt klimabidrag, og at temperaturudviklingen fort-

sat domineres af naturlige svingninger. Samme konklusion kommer 

forskerne frem til ved at gennemføre eksperimentet på en tempera-

turmåleserie fra Nuuk i Grønland.         
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     I figur 13-6 ses en tilsvarende analyse gennemført på en global 

temperaturserie for perioden 1850-2016. Også i dette eksempel 

forbliver den konstruerede kurve hele tiden på rette spor i takt med 

de faktiske temperaturmålinger. Afvigelsen i årene 2015-2016, er de 

år, hvor den globale temperatur kortvarigt prægedes af en Super El 

Niño – en kombination af en EP El Niño og en El Niño Modoki (se Myte 

3).  

 

Konklusion. IPCC´s computerproducerede klimamodeller er endnu 

mangelfulde og ikke tilstrækkelig robuste til at producere prognoser 

om fremtidens klima, sådan som nogle forskere ellers hævder, for de 

stemmer 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 beskri-

ves utilfredsstillende 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: Der 

er modelusikkerhed i indbygningen af relevante klimaprocesser så-

som skydannelse og nedbørsændringer over land og stor usikkerhed i 

forudsigelser af havstigning, tropiske orkaner, stormaktivitet, eks-

tremvejr og klimafænomener, som påvirker regionale klimaforandrin-

ger. IPCC konkluderede 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”. Menneskets indflydelse på klimaet er 

overvurderet af IPCC; naturlige klimavariationer er fortsat drivkraften 

bag det globale klima og dets variationer. Mulige perspektiver for 

fremtidens klima omtales nærmere i bogens afsluttende kapitel: 

Klimaet om 100 år: 3 scenarier. 
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Myte 14 

Fortsat udledning af  
CO2 vil føre til en global  
klimakatastrofe 

 

 

Internationale forskere advarede i sommeren 2018 om, at ver-
den allerede står overfor en global klimakatastrofe, som på 
længere sigt vil skabe hot house tilstande på grund af en 
ukontrollérbar dominoeffekt 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 daværende 
energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, der 
krævede international handling. Men er der videnskabeligt be-
læg for denne advarsel, eller er vi blot vidne til endnu en af 
alarmforskningens skræmmehistorier?  
 

Den 7. august 2018 kunne man i nyhedsudsendelserne i radio og på tv 

opleve en tydelig rystet energi-, forsynings- og klimaminister Lars 

Christian Lilleholt efter at han havde læst en netop offentliggjort 

klimarapport. Rapporten såede ikke alene tvivl om Paris-aftalens 2-

graders målsætning, men tegnede også et dystert billede af fremtidens 

klode. ”Vi ved godt, at vi her har en meget stor udfordring foran os, 

som kalder både på national og ikke mindst international handling”, 

udtalte den daværende minister. 

     Den rapport, som ministeren kaldte foruroligende læsning, er en 

videnskabelig artikel: Trajectories of the Earth System in the Anthro-

pocene, som et hold af internationale forskere under ledelse af klima-

tologen Will Steffen har offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Pro-

ceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)6. Forskerholdet 

har undersøgt risikoen for, at selvforstærkende klimatiske tilbagekob-

linger – en slags ukontrollérbar dominoeffekt – kan, som illustreret i 

figur 14-1 – skubbe Jordens klima hen mod en kritisk tærskel, som – 

hvis den overskrides – kan få den globale temperatur til at løbe løbsk 

og forvandle Jorden til hot house ligesom i Tertiær- og Kridttiden. Det 

er ganske rigtig rystende læsning, men vil det virkelig gå så galt?  
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Figur 14-1. En skematisk illustration af en mulig fremtidig bane for udviklin-
gen af Jordens klima ses øverst til højre i figuren. Nederst til venstre ses den 
typiske 100.000 års cyklus for en istid-mellemistid. Den vandrette linje midt i 
figuren angiver den førindustrielle temperatur. Den lille cirkel viser Jordens 
placering i dag med to mulige baner videre frem, henholdsvis den stabili-
serede Jords bane og hot house banen. Den kritiske tærskel på 2 grader over 
det førindustrielle niveau er angivet. Nogle forskere advarer om, at tidligere 
varmeperioder som (A) for 6.-8.000 år siden, (B) i sidste mellemistid, (C) 
eller for 3 mio. år siden og (D) for 15 mio. år siden og endnu længere tilbage 
meget vel kan blive en realitet i en overskuelig fremtid. Kilde: W. Steffen m.fl. 
2018 6. 
 

 

Klimatiske tilbagekoblinger er følgevirkninger af klimaforandrin-
ger. De kan enten forstærke (er positive) eller formindske (er nega-
tive) virkningen af en klimaændring. Eksempelvis vil en global op-
varmning medføre, at snedækket på kontinenterne og havisen i 
oceanerne reduceres. Herved erstattes hvide flader af mørke flader, og 
det betyder nedsat tilbagekastning af Solens stråler til verdensrum-
met og dermed yderligere opvarmning og øget afsmeltning af sne og 
havis. Det er det, der er sket i Arktis siden afslutningen på den Lille 
Istid omkring år 1900. Der er i dette tilfælde tale om en positiv til-
bagekobling, som gør arktiske egne mere følsomme overfor klima-
ændringer end klodens øvrige klimazoner. En global opvarmning kan 
også føre til større fordampning, som igen kan føre til flere kølende 
skyer, så her er der tale om en negativ tilbagekobling. 
 _________________________ 
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     Den pågældende artikel tager udgangspunkt i IPCC´s mangelfulde 

klimamodeller (se Myte 13), hvor IPCC i egne fagrapporter oven i 

købet omtaler Jordens klima som ”et kaotisk ikke-lineært system som 

ikke egner sig for prognoser”. Den pågældende artikel bør derfor gan-

ske enkelt betragtes som et stykke science fiction litteratur, som ikke 

burde ryste ministeren – og som nyhedsmedierne ikke burde bringe 

til torvs. Det er tankevækkende, at da en tv-journalist op mod et mini-

klimasymposium på Københavns Universitet i marts 2009 forud for 

COP-15 spurgte Professor Katherine Richardson, en af medforfatterne 

til den ovennævnte artikel, om CO2 virkelig er den store synder, var 

svaret: Det er alle inviterede forskere enige om. På den måde kan der 

hurtigt skabes en tilsyneladende enighed i en ellers kontroversiel sag.  

     Hidtil har IPCC ikke kunnet dokumentere, at den atmosfæriske CO2 

styrer den globale temperatur (se Myte 12), hverken på den lange 

eller korte bane. Data viser derimod, at CO2 halter bag efter tempera-

turen; det er temperaturen, der styrer CO2 og ikke omvendt. CO2 er i 

virkeligheden en svag infrarødaktiv luftart med en beskeden absorp-

tionsevne (se Myte 11), der følger Lambert-Beers lov om svækkelse af 

elektromagnetisk stråling i absorberende materialer, f.eks. i CO2-mole-

kyler. Det betyder, at en øget udledning af CO2 til atmosfæren kun vil 

bidrage marginalt til en global temperaturstigning. Som illustreret i 

figur 14-2 aftager effekten af CO2 som drivhusgas logaritmisk med 

øget atmosfærisk CO2-koncentration – effekten flader simpelt hen ud. 

Størstedelen af effekten optræder ved de første 100 ppm. En for-

dobling fra det førindustrielle niveau på 280 ppm til 560 ppm vil kun 

give en effekt på 3,7 Watt/m2, og den samme beskedne effekt vil opnås 

ved en yderligere fordobling til 1.120 ppm2.  

     Den norske professor Ole Henrik Ellestad, hvis ekspertise dækker 

atmosfærefysik med særlig henblik på infrarød stråling, molekyler og 

proceskemi, sammenligner det med en våd svamp, som næsten ikke 

kan blive vådere ved yderligere tilførsel af vand. Ellestad har beregnet 

trin for trin, at hvis mængden af atmosfærisk CO2 hvert år øges med 2 

ppm – som det er tilfældet i dag – frem til år 2100, vil CO2 kun bidrage 

med en opvarmning på 0,4 ± 0,3 grader siden den førindustrielle tid, 

og heraf er kun få procent menneskeskabt. Det er bestemt ikke 

alarmerende og vil ikke føre til en varm klode. I modsætning hertil 

taler IPCC om en temperaturstigning på 1,5 til 5 grader frem til år 
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2100. Af IPCC´s 2013-rapport (AR5)4 fremgår det, at det totale årlige 

udslip af CO2 til atmosfæren er estimeret til at være omkring 759 Gt. 

Heraf bidrager mennesket med 33 Gt, hvoraf 29 Gt stammer fra fossile 

brændsler og 4 Gt fra ændringer i landskabet. Den menneskeskabte 

andel udgør således 4,3 pct., idet 727 Gt antages at stamme fra bl.a. 

havet, dyr og Jordens indre5. Da det totale årlige udslip af CO2 udgør ¼ 

af det som findes i atmosfæren, kan levetiden for et udslip ikke være 

mere end 4 år. I snit bliver 98 pct. af det årlige udslip absorberet. Det 

betyder, at menneskets bidrag til det årlige udslip, som forbliver i 

atmosfæren kun udgør 0,09 pct. af de årlige totale udslip2. Det skal 

bemærkes, at usikkerheden i det totale estimat er 6 pct.. Da et øget 

CO2-indhold i atmosfæren har yderst ringe indflydelse på Jordens 

klima, kan menneskets påvirkning naturligvis heller ikke måles3.  

 

      
Figur 14-2. Stigningen i effekt og temperatur ved øget udledning af CO2. Det 
fremgår, at den største ændring sker ved små koncentrationer af CO2. Ved en 
koncentration på 400 ppm. og højere, er ændringen i effekt og temperatur 
marginal. Hvis der sker en massiv reduktion i atmosfærens indhold af CO2 til 
150 ppm, vil al plantevækst på Jorden ophøre. Kilde: Ole Henrik Ellestad 
2017 – baseret på Lambert & Beers Lov og David Archibald 2010 1. 

 

 

     De to forskere Nicholas Lewis og Judith Curry har vist, at klimaet er 

væsentlig mindre følsomt over for CO2, end det IPCC antager5. Derfor 

bør CO2 ikke betragtes som en trussel, men derimod som livets gas (se 

Myte 32). Mere CO2 vil give en grønnere klode, og det er tiltrængt for 

at kunne brødføde klodens stigende befolkning.  

     Flere gange i Jordens historie har der været hot house tider eller 

svedehustider, senest Kridttiden, hvor klodens klima var så varmt, at 
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der ikke fandtes gletsjere på Jorden. Disse varme perioder blev afløst 

af ice house tider eller frysehustider, hvor der ligesom nu var gletsjere 

på Jorden (se Myte 12). Når menneskets udledning af CO2 langt fra er 

tilstrækkelig til at skabe hot house tilstande på Jorden, hvad er så driv-

kraften bag disse globale klimasvingninger over tidsrum på mange 

millioner år? Det ser vi nærmere på i Myte 16.  

 

Det kan konkluderes, at et øget CO2-indhold i atmosfæren har yderst 

ringe indflydelse på jordklodens klima. Mange forskere mener, at klo-

dens klima først og fremmest er bestemt af naturgivne processer og 

svingninger, såsom Milankovitch-svingninger, 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 atmo-

sfæren er udformet. 
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Myte 15 

Ozonhullet over Antarktis  
skyldes udledning  
af CFC-gasser 
 
 

Påstanden om at industrilandenes udslip af freongasser, de så-
kaldte CFC-gasser, i slutningen af 1900-tallet har skabt et kæm-
pe hul i ozonlaget over Antarktis er en myte. Ozonhullet har altid 
eksisteret og er skabt af naturen selv. 
  

Historien om ozonhullet har været en af de helt store dommedags-

fortællinger. Forskere fra British Antarctic Survey opdagede i 1985 et 

stort hul i ozonlaget over sydpolen. Forskerne slog straks alarm, fordi 

ozonhullet blev sat i forbindelse med industrilandenes udslip af freon-

gasser, som man hidtil havde ment var harmløse. Men forskere havde 

allerede i 1974 afsløret, at de såkaldte CFC-gasser (klor-flour-carbon-

stoffer), som bl.a. anvendtes i køleskabe og som drivmiddel i spray-

dåser, langsomt fandt vej op gennem troposfæren og ud i de yderste 

lag af stratosfæren, hvor de nedbrød ozonlaget, som beskytter vores 

hud mod Solens kræftfremkaldende ultraviolette stråling. På den bag-

grund vedtog politikerne under FN´s miljøprogram (UNEP) Wien-

konventionen af 1985 til beskyttelse af ozonlaget og Montreal-proto-

kollen af 1987, der krævede en drastisk reduktion i produktionen af 

CFC-gasser. Senere vedtog man, at produktionen af CFC-gasser skulle 

stoppe i år 2000.  

     CFC-gasser blev første gang produceret i 1928, men produktionen 

tog først fart i 1960´erne og voksede frem til 1987. To år senere top-

pede forbruget. Produktionen af ozonskadelige gasser stoppede i I-

landene i 1996 og ti år senere i U-landene, og i 2010 var forbruget 

effektivt nul5.   

     Ozon (O3) dannes, når nogle af luftens ilt-molekyler (O2) spaltes til 

ilt-atomer (O) af Solens ultraviolette lys, hvorefter ilt-atomerne finder 

sammen med ilt-molekyler og danner ozon. Processen foregår ved 

dagslys over hele Jorden, men især oppe i stratosfærens yderste lag, 
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hvor der er rigelig af ultraviolet stråling. Her produceres hvert år 

mange millioner tons ozon. Produktionen er særlig stor over troperne, 

hvor sollyset er mest intenst. Derfra fører luftstrømme ozonen længe-

re ned i stratosfæren i retning af planetens poler. Alligevel optræder 

der huller i ozonlaget over begge poler, men over Antarktis er ozon-

hullet særlig stort. Begrebet ozonhul er dog en taleform; i virkelighe-

den er der ikke tale om et hul i ozonlaget, hvor der mangler ozon. 

”Ozonhullet” er et område, hvor koncentrationen af ozon er betydelig 

mindre end i den omgivende luftmasse. 

     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 ozon-

hullet 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. I 2012 blev der f.eks. 

registreret et ozonhul over USA, og amerikanske atmosfæreforskere 

mente, at der nu for første gang var skabt en forbindelse mellem 

klimaforandringer og ozonudtynding13. Forskerne var af den opfattel-

se, at kraftige sommerstorme er i stand til at fragte vanddamp helt op i 

ozonlaget i den kolde og tørre stratosfære, hvor det i en kemisk proces 

har en ødelæggende effekt på ozonlaget. Det skyldes ifølge de på-

gældende forsker, at der er en forventning om, at intensiteten af stor-

me vil stige i takt med en forøget drivhuseffekt som følge af stigende 

udledning af menneskeskabt CO2. Problemet med denne forklaring er, 

at observationer viser, at der ikke er sket en stigning hverken i antal-

let eller styrken af storme, selvom atmosfærens indhold af drivhus-

gasser er steget. Derfor udtrykker IPCC selv i det tekniske sammen-

drag i klimapanelets 2013-rapport, at der er stor usikkerhed i forud-

sigelser af stormaktivitet som påvirker regionale klimaforandringer4. 

Der er også forskere, der mener, at værdierne for den totale mængde 

af ozon i Jordens atmosfære følger solpletaktiviteten med svingninger 

på 11 og 22 år2. Den amerikanske atmosfæreforsker Susan Solomon 
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og hendes forskerteam mener ud fra observationer og beregninger, at 

indholdet af ozon i atmosfæren over Antarktis er tiltaget og at ozon-

hullet derfor er aftaget i størrelse siden år 2000. Susan Strahan, der er 

atmosfæreforsker ved NASA mener dog, at de store udsving i ozon-

hullets størrelse fra år til år gør det umuligt på nuværende tidspunkt 

at fastslå, om ozonhullet aftager i størrelse10. Hullet i ozonlaget er altså 

ikke blevet mindre i takt med udfasningen af de menneskeskabte CFC-

gasser. Alligevel opfattes resultatet af Montreal-protokollen som den 

helt store miljøsucces i det 20. århundrede og benyttes som et eksem-

pel på, at mennesket er i stand til at styre processerne i atmosfæren, 

og at det derfor ikke er nytteløst at bekæmpe de aktuelle klima-

forandringer. 

 

               
 
Figur 15-1. NASAs misvisende figur af forholdet mellem ozonnedbrydende 
stoffer og ozonhullets størrelse over Antarktis i perioden 1979-2016. NASA 
efterlader det indtryk, at ozonhullet ikke eksisterede før efter 1980, og det er 
forkert. Datakilde: NASA og EEA 2016 og gengivet af M. Jødal 2017 5. 

 

     British Antarctic Surveys opdagelse af det store ozonhul i 1985 er 

ikke enestående. Derfor er det overraskende, at tal fra den amerikan-

ske rumfartsadministration NASA efterlader det indtryk – som vist i 

figur 15-1 – at det første hul i ozonlaget over Antarktis optrådte efter 

1980. Data og artikler fra de forudgående 40 år viser, at der også tid-

ligere har eksisteret huller i ozonlaget. Den britiske meteorolog G.M.B. 

Dobson (1889-1976), der konstruerede et instrument til måling af 

ozon i atmosfæren, påviste et ozonhul over Arktis allerede i begyndel-
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sen af 1940´rne3. Under det internationale geofysiske år 1956/57 blev 

der registreret et ozonhul over Antarktis, som var større end det 

legendariske ozonhul i 1985 8. Da det var på et tidspunkt, hvor pro-

duktionen af CFC-gasser endnu var ubetydelig, kan et stort ozonhul 

over Antarktis ikke tilskrives udslippet af menneskeskabte CFC-

gasser. Der er derfor forskere, der mener, at ozonhullet over Antarktis 

kan have en anden og mere naturlig forklaring. For at kunne forstå 

det, må vi se på to andre faktorer ud over de historiske data om ozon-

huller; dels de velkendte processer, der foregår i atmosfæren over 

sydpolen, dels de andre kilder – ud over CFC-gasser – der også blander 

sig i udtyndingen af ozonlaget. 

     Når den polare vinter sænker sig over sydpolen, og Solen ikke skin-

ner i flere måneder, falder temperaturen til under minus 80 grader i 

den nedre del af stratosfæren. Så bliver luften over Antarktis meget 

tung og synker. Herved opstår der i den centrale og nedre del af 

stratosfæren et lavtryk, som skaber en kraftig hvirvelvind – den po-

lare vortex – der roterer med uret (betinget af corioliskraften) rundt 

om sydpolen og isolerer den kolde luft fra de varmere luftmasser 

omkring. Samtidig bevirker den ekstremt kolde luft inden for den 

polare hvirvelvind, at der dannes et stort antal såkaldte polarstrato-

sfæriske skyer 15-25 kilometer over det antarktiske kontinent. Disse 

skyer opfanger og deponerer i første omgang de inaktive klorstoffer, 

men når polarnatten slutter og sollyset atter bryder frem, spaltes de 

hurtigt på overfladen af de polarstratosfæriske skyer og bliver til 

aktive kloratomer, som fører til øjeblikkelig ødelæggelse af ozonen. 

Herved kan ozonmængden i september og oktober komme helt ned på 

en tredjedel af sin normale værdi, så der opstår et ”hul” i ozonlaget. 

Den polare hvirvelvind hindrer tilførsel af nyt ozon fra de ækvatoriale 

egne til heling af ozonhullet, så ozonen ligefrem kan ophobes som 

ozonbjerge uden for det antarktiske område. Når stratosfæren hen på 

sommeren er opvarmet tilpas af sollyset, for-svinder de stratosfæriske 

skyer og ozonnedbrydningen ophører. 

     Japanske forskere har vist, at ozonhullets størrelse over sydpolen 

varierer i takt med styrken af det polare lavtryk og den polare hvirvel-

vind6. I løbet af august 1988 voksede ozonhullet over Antarktis, men 

et stykke ind i september blev stratosfæren varmet kraftig op. Dermed 

svækkedes det polare lavtryk og den polare hvirvelvind, og ozonhullet 
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blev mindre, fordi der nu var åbnet op for tilførsel af ny ozon fra den 

omgivende del af stratosfæren. Da stratosfæren over sydpolen kort 

efter atter blev koldere, og lavtrykket og de kraftige vinde blev genop-

rettet, voksede hullet i ozonlaget over Antarktis igen. Forskerne kon-

kluderer, at ozonhullets størrelse i høj grad styres af naturlige ned-

brydnings- og helingsprocesser, og at CFC-gassernes betydning er 

overvurderet.  

     De menneskeskabte CFC-gasser er nemlig ikke alene om at udtynde 

ozonlaget. Hvis de var det, ville mængden af ozon hurtigt vokse og 

ozonlaget komme ud af balance. I virkeligheden er CFC-gassernes bi-

drag til nedbrydningen af ozon uhyre beskedent i forhold til naturens 

egne bidrag. Nedbrydningen af ozon skal derfor betragtes som en 

naturlig proces, der er jævnt fordelt over hele stratosfæren. Over 30 

forskellige stoffer, der indgår i næsten 200 forskellige kemiske reak-

tioner, bidrager til at nedbryde ozonlaget i stratosfæren, hvor de 

væsentligste bidrag overvejende kommer fra havvands afgivelse af 

klor til atmosfæren, fra methylklorid, som dannes af svampe og alger, 

og fra vulkanudbrud. Ganske vist er der blevet spekuleret i, at et ene-

ste CFC-gasmolekyle skal kunne nedbryde mere end 100.000 ozon-

molekyler, men det har imidlertid aldrig kunnet påvises eksperimen-

telt. Kraftige vulkanudbrud pulser store mængder svovldioxidpartik-

ler højt op i atmosfæren, hvor de medvirker til at aktivere de ozon-

skadelige stoffer på samme måde som polarstratosfæriske skyer over 

sydpolen og nordpolen. I 1991 havde vulkanen Mount Pinatubo på 

Filippinerne et udbrud, der bevirkede, at ozonlaget for en tid var 

meget tyndt1. Udbruddet af vulkanen Calbuco i Chile i april 2015 har 

helt givet bidraget til at øge størrelsen af ozonhullet over sydpolen, 

som måltes til 28,2 mio. km2 i september 2015. Ironisk nok ligger der 

nær Mc-Murdo Sound, hvorfra mange af ozonmålingerne på det 

antarktiske kontinent udføres, den aktive vulkan Erebus med hyppige 

udslip af ozonskadelige stoffer7,9,12. Normalt udvasker nedbør hurtigt 

vulkanernes produkter fra atmosfæren, men luften over det antark-

tiske kontinent er ekstremt tør, så derfor opholder de ozonskadelige 

produkter sig længe oppe i stratosfæren. På vore breddegrader ind-

virker mange faktorer på gendannelsen af ozonlaget, såsom den glo-

bale transport af ozon og solstråling. 
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Konklusion. De menneskeskabte CFC-gassers effekt på ozonhullets 

størrelse over sydpolen er overvurderet – effekten kan i hvert fald 

ikke påvises i den store sammenhæng. Ozonhullet har altid eksisteret 

og er skabt af naturen selv, der skruer op og ned for størrelsen af 

hullet i ozonlaget over det antarktiske kontinent. Over 30 forskellige 

stoffer, der indgår i næsten 200 forskellige kemiske reaktioner, bidra-

ger til at nedbryde ozonlaget i stratosfæren, hvor de væsentligste 

bidrag overvejende kommer fra havvands afgivelse af klor til atmo-

sfæren, fra methylklorid, som dannes af svampe og alger, og fra 

vulkanudbrud, der pulser store mængder svovldioxidpartikler højt op 

i atmosfæren, hvor de medvirker til at aktivere de ozonskadelige 

stoffer på samme måde som polarstratosfæriske skyer over sydpolen 

og nordpolen. 
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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 
Jordens klima. I IPCC´s rapporter får Solteorien i modsætning til 
CO2-hypotesen derfor en yderst perifer omtale og indgår ikke i 
panelets klimamodeller. Men ny banebrydende forskning har 
klarlagt den egentlige mekanisme bag Solteorien, som bliver 
svær at ignorere.  
 

I bogen Klima og Kosmos – en ny teori om global opvarmning (2007) 

nævner Henrik Svensmark og Nigel Calder (side 87-88)17, at da den 

danske delegation i FN´s klimapanel IPCC i 1992 kom med det forslag, 

at Solens og kosmiske strålers indflydelse på klimaet skulle føjes til en 

liste over emner, som kunne fortjene yderligere diskussion, blev det 

uden videre afvist. Og fire år senere udtalte klimapanelets leder Bert 

Bolin til dagbladet Information: ”Jeg finder dette pars [Svensmark & 

Friis-Christensen] skridt videnskabeligt set yderst naivt og uansvar-

ligt”. I IPCC havde man for længst taget stilling til, at CO2 er den store 

synder, og det indebar, at forskere, der mente at de aktuelle klima-

forandringer er naturlige, ikke er velkomne i FN´s klimapanel. Ifølge 

IPCC´s 2013-rapport (AR5) side 573 er der ikke påvist nogen robust 

sammenhæng mellem variationer i kosmisk stråling og det globale 

skydække. Men det har ny banebrydende forskning påvist, at der er, 

og det bliver svært for IPCC at ignorere3,9.  

     Flere gange i Jordens historie har der været ice house tider eller 

fryse-hustider, hvor der ligesom nu var gletsjere på Jorden. Som 

illustreret i figur 16-1, har der inden for de seneste 600 mio. år været 

fire frysehustider – ikke at forveksle med istider og mellemistider (se 

Myte 11). Disse kolde perioder blev afløst af hot house tider eller 

svedehustider, senest Kridttiden for 100 mio. år siden, hvor klodens 
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klima var så varmt, at der ikke fandtes gletsjere8,12. I dag er Jordens 

middeltemperatur næsten 15 grader, og vi lever per definition i en 

frysehustid, fordi der er gletsjere på Jorden. De tre forudgående 

frysehustider indtraf for henholdsvis 600, 420 og 300 mio. år siden. 

Hvad er drivkraften bag disse globale klimasvingninger over tidsrum 

på mange millioner år, når det – som omtalt i Myte 11 – ikke er CO2? 

  

        
 

Figur 16-1. Den udtalte rytme mellem svedehus- og frysehustider gennem de 
seneste 600 mio. år (den fuldt optrukne kurve) følger nøje variationen i 
kosmisk stråling (den stiplede kurve) i takt med, at vores solsystem med mel-
lemrum har passeret gennem Mælkevejens spiralarme. Tiden skrider frem 
fra venstre mod højre. Kilde: Kurven for temperatur efter N. Nahle 2007 8; 
kurven for kosmisk stråling efter N.J. Shaviv & J. Weizer 2003 12.       
 

 

     Det kan teorien, der populært går under navnet Solteorien og i 

fagkredse omtales som den kosmoklimatologiske hypotese måske give 

svaret på16,19. Banebrydende forskning har vist, at kosmisk stråling til-

syneladende har en afgørende indflydelse på Jordens klima, idet den 

kan skabe kølende skyer. Teorien går i korthed ud på, at når de kos-

miske stråler ude fra verdensrummet trænger ind i Jordens atmo-

sfære, splitter de luftens molekyler ad i elektrisk ladede partikler. 

Disse klumper sig sammen til luftbårne partikler, såkaldte aerosoler, 

der fungerer som skykim også kaldet kondensationskerner, som 

luftens vanddamp kan fortætte sig på og blive til vanddråber. Så 
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dannes der skyer, og skyer kaster en del af Solens stråler tilbage, fordi 

skyer har en hvid overflade. Derved kommer skyer til at virke som et 

kølende tæppe, der hindrer solstrålingen i at nå Jordens overflade. Så 

jo mere kosmisk stråling, jo flere skyer, og jo koldere klode5,10,13,15.  

     Det er alment accepteret, at der er luftbårne partikler, såsom vul-

kansk aske, støv fra sandstorme, saltkrystaller fra oceanerne, pollen, 

sod eller små svovlsyredråber, som luftens vanddamp binder sig til og 

fører til dannelsen af skyer, og at skyer reflekterer noget af sollyset, 

der derfor ikke kan opvarme kloden. Nogle aerosoler er således natur-

lige, mens andre er menneskeskabte. Men nu peger Solteorien på, at 

den kosmiske stråling er med til at forstærke dannelsen af den slags 

luftbårne partikler, aerosoler, som vanddamp skal bruge for at danne 

skyer. 

     Den udtalte rytme mellem svedehus og frysehus følger – som illu-

streret i figur 16-1 – nøje variationen i kosmisk stråling i takt med at 

vores solsystem med mellemrum har passeret gennem Mælkevejens 

spiralarme. De fleste af Mælkevejens stjerner er – som vist i figur 16-2 

– organiseret i spiralarme, der langsomt drejer sig om Mælkevejens 

centrum. Mange af disse stjerner er kortlivede, og når de eksploderer, 

udsender de kosmiske stråler. Vores solsystem har de seneste 450 

mio. år passeret gennem spiralarmene Perseus, Norma, Scutum-Crux 

og Sagitarius-Carina og befinder sig nu i spiralarmen Orion-Spur. 

Næste svedehustid vil indfinde sig, når vores solsystem om nogle 

millioner år forlader spiralarmen Orion-Spur, og den næste fryse-

hustid, når vores solsystem atter løber ind i Perseus-spiralarmen om 

mange millioner år17.   

     Den danske astrofysiker Henrik Svensmark har beregnet, at varia-

tionen i mængden af kosmisk stråling, der stammer fra vores sol-

systems rejse rundt i Mælkevejen, er ti gange større end variationerne 

udløst af solaktiviteten. Det betyder, at hvis solaktiviteten er ansvarlig 

for variationer i den globale temperatur på for eksempel 1 grad, så er 

virkningen af passagen gennem en spiralarm omkring 10 grader. Det 

er mere end nok til at ændre Jorden fra et svedehus, hvor de polare 

egne har et subtropisk klima, til et frysehus med isdækker på polerne, 

således som det er tilfældet i dag. Spiralarmeffekten må derfor anses 

for at være den mest dominerende drivkraft bag klimaændringer over 

mange millioner år. 
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Figur 16-2. Vores solsystems (grå plet) og dermed også Jordens bane (fin-
stiplet linje) gennem Mælkevejen. De fleste af Mælkevejens stjerner er 
organiseret i spiralarme, som langsomt drejer sig om Mælkevejens centrum. 
Kilde: Delvis efter H. Svensmark & N. Calder 2007 17. 

      

 

     Et team af fysikere med Henrik Svensmark i spidsen har i en række 

laboratorieforsøg vist, at kosmiske stråler fra verdensrummet, der 

rammer Jordens atmosfære, faktisk kan producere aerosoler20, og 

samme resultat er en international forskergruppe på det fælles-

europæiske forskningscenter CERN i Geneve – Europas førende center 

for højenergifysik – nået frem til i 2010 6,7. Projektet var et samarbejde 

mellem 19 forskningsinstitutter og med deltagelse af mere end et 

halvt hundrede forskere med ekspertise, der spænder fra partikelfysik 

til atmosfærevidenskab. Forskerne bestrålede en kunstig atmosfære i 

et lukket kammer med stråling, svarende til de kosmiske stråler, som 

Jorden modtager fra verdensrummet. Den kunstige atmosfære i 

kammeret var nedkølet til 5 grader, hvilket svarer til temperaturen ca. 

2 km over jordoverfladen, hvor de kølende skyer typisk dannes. 

Svensmark forklarer i bogen Klima og Kosmos: Inden de kosmiske 

stråler kan nå frem til Jordens atmosfære og skabe skyer, må de pas-

sere Solens magnetfelt, der afviser størstedelen af de kosmiske stråler. 

Magnetfeltet, der opstår, fordi en vedvarende strøm af elektrisk 

ladede partikler slynges ud fra Solen som en såkaldt solvind, om-

slutter hele solsystemet som en gigantisk boble. Dette kraftfulde 
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magnetfelt afbøjer omkring halvdelen af de kosmiske stråler og 

tvinger dem tilbage til verdensrummet. Variationerne i mængden af 

kosmisk stråling, som når ind i Jordens atmosfære, skyldes derfor 

ændringer i Solens magnetiske styrke, og den kan ændre sig over 

meget kort tid. Når Solens aktivitet er lav (få solpletter) og solskjoldet 

dermed er svagt, slipper der flere kosmiske stråler igennem til Jorden, 

end når Solens aktivitet er høj (mange solpletter) og magnetfeltet 

stærkt. Derfor er Solen i stand til – som vist i figur 16-3 – at skrue op 

og ned for mængden af kosmisk stråling, der når Jorden. 

 

     
 

Figur 16-3. Forholdet mellem antallet af solpletter og kosmisk stråling i 
perioden 1958-2018. Når Solens aktivitet er høj og antallet af solpletter der-
for stort, er den indkomne kosmiske stråling beskeden. Omvendt fører lav 
solaktivitet svarende til få solpletter til høj kosmisk stråling. Kilde: NOAA´s 
National Geophysical Data Center (solpletter) og Germany Cosmic Ray 
Monitor, Kiel (kosmisk stråling). Grafik: Delvis efter Ole Humlum, netsiden 
climate4you  

 

 

     Når de kosmiske stråler trænger ind i Jordens atmosfære, splitter 

de luftens molekyler ad i elektrisk ladede partikler. Herved udløses 

byger af partikler, men det er kun partikler med særlig stor energi, 

som kan trænge gennem Jordens eget luftskjold og nå helt ned til 

jordoverfladen. Omkring 60 procent af den kosmiske stråling, der når 

frem til den nederste del af atmosfæren, har så høj energi, at selv 

solskjoldet ikke yder nogen beskyttelse mod den. Disse kosmiske 
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stråler, som kommer fra verdensrummet og rammer atmosfæren med 

høj fart, kan sætte gang i dannelsen af de skykim, som luftens vand-

damp kan fortættes på. Det fører – som illustreret i figur 16-4 – til 

dannelsen af lavtliggende skyer, der sender nogle af Solens stråler til-

bage til verdensrummet.  

  

                                   
 

Figur 16-4. Jo flere kosmiske stråler, der når Jorden, desto koldere bliver det, 
fordi de kosmiske stråler bidrager til dannelsen af skykim, som er udgangs-
punkt for dråbe- og skydannelse, og skyer skaber kølighed.  

 

 

     Det springende punkt er, om man kan koble kosmisk stråling til 

dannelsen af skykim, for uden skydannelse falder Solteorien fra hinan-

den. En afgørende detalje i argumentationen mod Solteorien er, om 

kosmiske stråler overhovedet er i stand til at producere aerosoler i 

den mængde og størrelse, som er nødvendig for at få dannet skyer. 

Kritikere har i computermodeller vist, at de små aerosoler, som rent 

faktisk bliver dannet af kosmisk stråling, klumper sig for langsomt 

sammen til, at kunne blive til skykim; aerosolerne skal have en 

størrelse på mindst 50 nanometer for, at kunne tiltrække vand-

molekyler og danne dråber, som bliver til skyer. Og uden nye skyer er 

der intet grundlag for, at Solteorien er korrekt. 
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     Men nu har Henrik Svensmark i samarbejde med blandt andre sin 

søn Jacob Svensmark og Martin Enghof udført nye laboratorieforsøg 

og fremlagt en forklaring, som giver Solteorien ny vind i sejlene18. ”Nu 

kan vi pege på præcist, hvad det er, der sker. Vi har nu en egentlig 

mekanisme, som bliver svær at ignorere”, udtalte Jacob Svensmark til 

Videnskab.dk i december 2017. For forudsætningen for, at aerosoler 

kan vokse og blive til skykim er, at der er elektrisk ladede ioner til 

stede.  

     Forskerteamet har påvist, at lige netop kosmiske stråler, som 

trænger ind i Jordens atmosfære med høj energi, skaber en kaskade af 

ioner på deres vej. Når de sætter sig på aerosolerne, vokser aerosoler-

ne hurtigere og bliver til de helt nødvendige skykim. Kritikernes 

væsentligste argument mod Solteorien falder hermed til jorden; de 

mente ikke, at disse ioner var så vigtige og har derfor ikke taget højde 

for dem i deres modeller. 

     Forskerteamet har i 2016 ydermere offentliggjort resultatet af ny 

banebrydende forskning, der viser, at koblingen mellem kosmisk strå-

ling og skydannelsen rent faktisk kan opleves i den virkelige atmo-

sfære21; forskerne har observeret, at under de største soludbrud eller 

solstorme, hvor kraftige eksplosioner i Solens øverste atmosfære ud-

sender kaskader af elektromagnetisk stråling, sker der en kortvarig, 

men kraftig nedgang i den kosmiske stråling, som når Jordens atmo-

sfære. Fænomenet kaldes Forbush-dyk efter den amerikanske fysiker 

Scott F. Forbush, som studerede kosmiske stråler i 1930´rne og 

1940´rne. Dykket skyldes, at den elektromagnetiske stråling fra Solen 

blæser de kosmiske stråler væk fra Jordens atmosfære i omtrent en 

uge. Ifølge Solteorien skal et dyk i den kosmiske stråling så vise sig 

som et samtidigt dyk i mængden af ioner i Jordens atmosfære og 

dermed et dyk i skydannelsen. Og det er lige præcis det, forskerne har 

vist, skete. I perioden 1987-2007 er der registreret 26 kraftige sol-

udbrud, som medførte et dyk i den kosmiske stråling, og samtidig 

reduceredes indholdet af ioner i atmosfæren med 20-30 pct., hvor-

efter det globale skydække blev omkring 2 pct. mindre. 

     Ved at analysere satellitbilleder indsamlet af International Satellite 

Cloud Climatology Project har forskerne kortlagt og målt de lave 

skyers udbredelse siden 1983 og sammenholdt resultatet med æn-

dringer i den globale temperatur. Som vist i figur 16-5 og 16-6 er der 
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en klar forbindelse mellem størrelsen af det globale skydække og 

temperaturen. Hele den globale opvarmning i slutningen af 1900-

tallet kan forklares ved en reduktion i det globale skydække på 3 pct., 

og de seneste to årtiers pause i den globale opvarmning er sammen-

faldende med et stabilt skydække. Verdens skyer reducerer den op-

varmende virkning fra Solen med 8 pct.. Henrik Svensmark har bereg-

net, at hvis man fjernede alle skyer, ville den globale middeltempera-

tur stige med omtrent 10 grader. Omvendt vil det nedkøle kloden 

kraftigt, hvis mængden af lave skyer blot øges med nogle få procent.  

 

         
      

Figur 16-5. Samspillet mellem ændringer i det totale globale skydække og 
ændringer i den globale overfladetemperatur 1983-2010. Kilde: Had-CRUT 
(temperaturen). International Satellite Cloud Climatology Project (skydæk-
ket).  
 

 

     Virkningen af skyer er ca 3–5 gange større end IPCCs beregnede 

opvarmingsbidrag fra CO2. For når IPCC forsøger at beregne, hvilken 

virkning et øget indhold af atmosfærisk CO2 har på den globale 

temperatur, undlader klimapanelet at medtage virkningen af så af-

gørende processer som skydannelse ganske enkelt, fordi IPCC – som 

klimapanelet selv erkender – mangler tilstrækkelig viden om sky-

dannelse til at kunne afgøre, hvilken virkning skyer har på det globale 

klima, og det er én af de væsentlige årsager til, at klimamodellerne 

ikke stemmer overens med observationer fra det virkelige klima (se 

Myte 13).  

     Mængden af kosmisk stråling, der trænger ind i Jordens atmosfære 

varierer som nævnt med Solens aktivitet, men det gør indstrålingen 
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fra Solen til Jorden også. Den totale solindstråling har været målt fra 

satellitter siden slutningen af 1970´erne. Da Solens aktivitet afspejler 

sig i antallet af pletter på Solens overflade, som har været talt syste-

matisk siden 1610, har det været muligt, at rekonstruere solind-

strålingen til Jorden siden 1610. Det viser, at solindstrålingen var 

forholdsvis beskeden i perioderne 1630-1730, 1790-1820 og 1880-

1920, som netop var sammenfaldende med tidsrum med særlig koldt 

klima under den Lille Istid. I løbet af 1900-tallet steg solindstrålingen, 

men er siden aftaget. 

 

         
 

Figur 16-6. Samspillet mellem ændringer i det totale globale skydække og 
ændringer i den globale overfladetemperatur. Den globale temperatur er 
fremkommet ved at tilføje 15 grader til HadCRUT3 temperaturafvigelsen (se 
figur 16-5). Kilde: HadCRUT (temperaturen). International Satellite Cloud 
Climatology Project (skydækket). Grafik: Ole Humlum, climate4you.  
 
 

     Solens aktivitet følger en rytmisk svingning, der varierer mellem 8 

og 15 år. IPCC må som CO2–troende nødvendigvis være af den op-

fattelse, at solindstrålingen i løbet af en solcyklus varierer så lidt, at 

det ikke kan give anledning til klimaændringer. Den opfattelse er der 

mange forskere, som ikke kan tilslutte sig. Solens påvirkning på Jor-

dens atmosfære kan variere så meget som ±4,5 Watt/m2 siden 1750 4. 

Som illustreret i figur 16-7 er der en tæt kobling mellem den solare 

indstråling, der når jordoverfladen og temperaturen – i dette tilfælde – 

på den nordlige halvkugle. Den absolutte intensitet af solindstrålin-
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gen udgør omkring 340 Watt/m2 ved toppen af Jordens atmosfære, 

hvilket er 10 gange stærkere end påvirkningen fra atmosfærens CO2. 

Det betyder, at selv små ændringer i solindstrålingen alt andet lige har 

en betydelig større effekt på klimaet end et øget indhold af atmo-

sfærisk CO2. Således anslås det af nogle forskere1, at forskellen mellem 

solindstrålingen under den Lille Istids Maunder Minimum og nutidens 

minima kun udgør omkring 3,7-4,5 Watt/m2, mens andre forskere8 

nævner en forskel på 6 Watt/m2. Desuden viser satellitmålinger af 

solspektret, at den del af solstrålingen, der udsendes som ultraviolet 

stråling varierer med 6 pct. i løbet af en solcyklus, og det er nok til at 

påvirke især stratosfæren, hvor den ultraviolette stråling absorberes 

og skaber varme. Herfra forplanter virkningen af ultraviolet stråling 

sig ned i troposfæren, hvor den påvirker de fremherskende luft-

strømme, f.eks. den arktiske svingning AO (se figurteksten til figur 17-

6, Myte 17).    

 

        
 

Figur 16-7. Koblingen mellem den solare indstråling, der når jordoverfladen 
(den stiplede kurve), og temperaturen på den nordlige halvkugle angivet som 
afvigelsen fra gennemsnittet for hele 1900-tallet (den fuldt optrukne kurve). 
For at undgå påvirkningen fra storbyernes varmebobler repræsenterer 
temperaturkurven kun målinger fra vejrstationer beliggende i landlige om-
givelser. Kilde: D.V. Hoyt & K.H. Schatten 1993 2 opdateret af R.C. Scafetta & 
R.C. Wilson 2014 11 og gengivet af W.W.-H. Soon m.fl. 2015 14. 
 

Konklusion. For IPCC er dannelsen af skyer et af de helt store 

ukendte elementer i klimasystemet, når man skal forudsige frem-

tidens klima. Men ny banebrydende dansk forskning har vist, at der er 
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en reel kobling mellem Solaktivitet, kosmisk stråling og skydannelse, 

og at omfanget af det globale skydække 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. 
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Myte 17 

Havisen i Arktis smelter  
i et galopperende tempo 
 

 

I klimadebatten har havisen i Arktis nærmest ikonstatus. Skal 
man tro klimamodellernes spådomme, vil havisen 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 galopperen-
de kædereaktion og have meget svært ved at vende tilbage. Men 
vil det virkelig gå så galt?  
 

I 1920´rne og 1930´rne, hvor det også var varmt, oplevede man lige-

ledes massiv smeltning af havisen i Arktis. Alligevel genvandt havisen 

sin udbredelse i løbet af de efterfølgende årtier frem til 1979, hvor-

efter den atter begyndte at svinde ind. Siden har klimaforskere gang 

på gang dummet sig ved at komme med uholdbare spådomme, så som 

– i år 2000 vil Arktis være isfrit, men så blev det flyttet til 2013, og nu 

er det udsat til 2054, som er året, hvor alarmforskere påstår, at vi vil 

have et isfrit Arktis, men kun i september måned (https://www.nrk. 

no/viten/_-arktis-bliver-isfritt-i-2054). 

     Havisen i Arktis og Antarktis dækker tilsammen i dag 7 pct. af Jor-

dens overflade. I de mørke vintermåneder fryser vandet, så arealet 

med havisen vokser. I sommermånederne smelter vinterisen igen. Den 

flerårige havis omkring nordpolen og den faste havis, der er forankret 

til det antarktiske kontinent omkring sydpolen, omsluttes derfor af en 

bræmme af vinteris, hvis udbredelse følger årets gang. Den årlige 

cyklus fører til svingninger i havisens udbredelse på omkring 10 mio. 

km2 i Arktis og 15 mio. km2 i Antarktis.  

     Når forskellen er så stor, skyldes det, at havisen i Arktis er samlet 

omkring nordpolen og fortrinsvis ligger inden for den nordlige polar-

cirkel, mens havisen i Antarktis omkranser det vældige antarktiske 

kontinent og breder sig langt uden for den sydlige polarcirkel. Men 

ændringer i opbrydningen og smeltningen af havisen er ikke kun 
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bestemt af ændringer i luftens temperatur, men skyldes også pludse-

lige ændringer i vindforhold, lokale havstrømme og i tilførslen af 

ferskvand fra de floder, der munder ud i det arktiske ocean.  

  

       
 

Figur 17-1. Udbredelsen af havisen i Arktis henholdvis vinter og sommer 
siden år 2000 i forhold til situationen i 1979. Kilde: Baseret på data fra Natio-
nal Snow and Ice Data Center (NSIDC).  

 

 

     I klimadebatten fremhæves det ofte, at den påståede menneske-

skabte globale opvarmning smelter havisen især i det arktiske ocean. 

Ved smeltningen erstattes den hvide isoverflade, der tilbagekaster 

størstedelen af solindstrålingen, af en mørkere havoverflade, der kan 

opsuge mere af solstrålingen, så havvandet opvarmes og øger smelt-

ningen af havisen. Derved er smeltningen af havisen en selvforstær-

kende proces – en positiv tilbagekobling – der efter nogle forskeres 

udsagn vil nå et kritisk punkt, hvor havisen vil smelte helt væk i en 

galopperende kædereaktion og have meget svært ved at vende tilbage. 

Dermed vil også naturgrundlaget for isbjørnene forsvinde (se Myte 

18). Men vil det virkelig gå så galt?  

     Siden 1979 er havisens udbredelse i Arktis og Antarktis systematisk 

registreret måned for måned fra satellitter9. I løbet af de 40 år, der nu 
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er gået, er havisen i Arktis reduceret betragteligt. Vinterisen er – som 

vist i figur 17-1 skrumpet ind med godt 13 pct. fra 16,8 til 14,6 mio. 

km2, mens sommerisens udstrækning er blevet næsten 43 pct. mindre 

fra 7,5 til 4,3 mio. km2. Gennem de seneste 15 år har udbredelsen af 

vinterisen i Arktis dog stort set været uændret, mens sommerisen 

næsten har samme udbredelse som i 2011. 

 

       
 
Figur 17-2. Udbredelsen af havisen i Antarktis henholdsvis vinter og sommer 
siden år 2000 i forhold til situationen i 1979. Kilde: Baseret på data fra Natio-
nal Snow and Ice Data Center (NSIDC).  

 

 

     I sensommeren 2012 vakte det opsigt, da nyhedsmedierne kunne 

fortælle om rekordlav udbredelse af havisen i Arktis, og at det sand-

synligvis skyldtes menneskeskabt global opvarmning. Som det frem-

går af figur 17-1 havde sommerisen i Arktis i september 2012 ganske 

rigtig kun en udbredelse på 3,6 mio. km2, men det havde sin helt sær-

lige forklaring. Atypisk for årstiden i Arktis brød en voldsom storm i 

begyndelsen af august store områder af havisen i stumper og stykker, 

så smeltningen tog fart. Ydermere blev det lag af smeltevand, der altid 

ligger lige under havisen, ved den lejlighed blandet godt op med salt-

rigt havvand, som yderligere satte skub i smeltningen. Men situatio-
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nen var usædvanlig, og den normale situation var derfor genoprettet 

året efter. Man havde set sig blind på en enkelt begivenhed og dermed  

skabt unødig bekymring.  

  

       
 

Figur 17-3. Perioder med vækst og smeltning i havisen i Arktis i perioden 
1901-2015. Det grå felt mellem de to kurver angiver usikkerheden i måling 
og rekonstruktion af havisens udbredelse i henholdsvis perioden før man 
benyttede satellitter og i perioden efter 1979, hvor havisens udbredelse er 
registreret fra satellitter. Kilde: Connolly med fl. 2017 1.  

 

 

     Modsat situationen i Arktis er vinterisen i Antarktis – som illustre-

ret i figur 17-2 – tiltaget siden 1979 og frem til 2014, hvor vinterisen 

er vokset med næsten 11 pct. fra 17,9 til 20,0 mio. km2. Siden er 

vinterisen skrumpet 9 pct. og har nu samme udstrækning som i 1979. 

Sommerisens udbredelse omkring Antarktis ligger i dag på samme 

niveau som i 2000. 

     Men de 40 år, der er gået siden satellitovervågningen af havisen 

begyndte i 1979, er for kort tid til at kunne drage sikre konklusioner 

om havisens måde at reagere på over for klimaforandringer. Desuden 

får politikere og offentligheden let det indtryk, at havisens smeltning 

siden 1979 er alarmerende. Forskere har på basis af logbøger fra skibe 

og observationer fra fly været i stand til at rekonstruere havisens ud-

bredelse i Arktis tilbage til begyndelsen af 1900-tallet. Som vist i figur 

17-3 voksede havisen frem til 1920, hvorefter den skrumpede noget 

ind. Fra 1943 og frem til omkring 1970 voksede havisen igen, hvor-

efter den begyndte at svinde ind, men først i 2005 var havisen skrum-

pet ind til et niveau svarende til situationen i 1943 1. Siden 2005 er 

udbredelsen af havisen globalt set kun blevet godt 6 pct. mindre, og 
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det skyldes fortrinsvis lidt mindre sommeris i Arktis og samtidig lidt 

mindre vinteris i Antarktis. Det er på ingen måde alarmerende.  

  

       
 

Figur 17-4. Havisens udbredelse i Barentshavet og havet mellem Grønland, 
Island og Norge i april måned i perioden 1864-1998. Den stiplede kurve viser 
den nedadgående tendens i udbredelsen af havisen i det pågældende område. 
Kilde: På basis af T. Vinje. Norsk Polarinstitut. 2001 18. 

 

 

     En rekonstruktion af havisen tilbage til begyndelsen af 1900-tallet i 

den del af det Arktiske Ocean, der strækker sig langs kysten af Rus-

land, Sibirien og Alaska14, og tilbage til 1864 for Barentshavet og havet 

mellem Grønland, Island og Norge18 viser, at havisen begge steder 

løbende er skrumpet ind, i sidstnævnte område med cirka 33 pct. i 

perioden 1864-1998. Men – som det fremgår af figur 17-4 – fandt 

næsten halvdelen af denne reduktion sted i løbet af de første 40 år, 

altså inden mennesket for alvor begyndte at lede CO2 ud i atmo-

sfæren18. Det er vigtigt at gøre sig klart, at det ikke er mere end 100-

150 år siden, den Lille Istid sluttede, og den repræsenterer den 

koldeste periode i klodens historie siden sidste istids afslutning for 

omkring 11.700 år siden (se Myte 2, 4 og 6). Derfor er det også helt 

naturligt, at udbredelsen af havis i Arktis er på vej tilbage til en mere 

normal situation5.  

     Logbøger giver også information om, at der ikke blot i perioden 

1918-1940, men også i den Lille Istid har været perioder med fri 

passage for skibe i det Arktiske Ocean, f.eks. i 1690-1710 og 1750-

1780 13,17. I april 1769 lå sydgrænsen for havisen et godt stykke nord 

for Svalbard, hvor den i april 2019 næsten omsluttede Svalbard. 

Derimod har havisen i Arktis haft stor udbredelse sydover i 1630-
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1660 og 1790-1830 17.  Så sent som i april 1866 havde havisen endnu 

ikke sluppet nordkysten af Norge. En gruppe internationale forskere 

med Johannes Werner i spidsen har rekonstrueret sommertempe-

raturen (juni-august) i Arktis for de seneste 2000 år. Som illustreret i 

figur 4-3 i Myte 4 var middelaldervarmen i Arktis, her perioden 960-

1060, kendetegnet ved en række årtier med ekstrem varme, der 

efterfulgtes af en gradvis afkøling i den Lille Istid med perioden 1580-

1680 som den koldeste periode20. I det kolde årti 1812-1822 var der 

ikke desto mindre en drastisk tilbagegang i havisen omkring Grøn-

land. Det skyldtes forholdsvis høje sommertemperaturer over Grøn-

land og Baffin Island i det pågældende årti.  

     Den gradvise reduktion i havisens udbredelse i Arktis siden midten 

af 1800-tallet kan derfor ikke være bestemt af luftens indhold af driv-

husgasser. Den skyldes snarere den naturlige opvarmning, der har 

fundet sted siden afslutningen af den Lille Istid på grund af tiltagende 

solaktivitet og dermed reduceret udbredelsen af kølende skyer (se 

Myte 6 og 16). Sideløbende med den gradvise reduktion i mængden af 

havisen i Arktis og korttidsvariationerne optræder der mere dramati-

ske udsving i havisens udbredelse, og det sker som vist i figur 17-4 

med 10-30 års mellemrum.  

     Undersøgelser viser, at havisen også på længere sigt er mere ufor-

udsigelig end man normalt antager. Danske geologer har kortlagt 

havisens udbredelsen i Arktis 10.000 år tilbage i tiden6. I jægersten-

alderen for 8.000 år siden, hvor det var mindst et par grader varmere 

end i dag, havde havisen en udbredelse, der lå langt under det så-

kaldte vendepunkt, tipping point, hvor nogle klimaforskere antager, at 

havisen vil smelte helt væk i en galopperende kædereaktion og have 

meget svært ved at vende tilbage. Havisen i Arktis havde den gang en 

udbredelse, der var langt mindre end i dag, og alligevel vendte isen 

tilbage.  

     En anden gruppe forskere har undersøgt havbundsaflejringer i 

Tjuktjerhavet, der er et randhav af Ishavet beliggende nord for Bering-

strædet mellem Sibirien og Alaska. De viser, at for 5.-6.000 år siden 

var havoverfladens temperatur i august måned her 3-7 grader varme-

re end i dag, og at temperaturen kunne ændre sig meget hurtigere den 

gang, end det har været tilfældet de seneste 100 år2. En tredje gruppe 

forskere har rekonstrueret temperaturen og udbredelsen af havis i 
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Godthåbsfjord-området i den sydvestlige del af Grønland for perioden 

1600-2010 og påvist, at der ikke er noget usædvanligt i nutidens 

forholdsvis høje temperaturer og den reducerede udbredelse af havis i 

denne del af Arktis11. 

                   

 
 

Figur 17-5. Pakisens bevægelse i det Arktiske Ocean i to vintersituationer, 
når den arktiske svingning (AO) er henholdsvis negativ (A) og positiv (B). AO 
forklares i teksten til figur 17-6. Kilde: I.G. Rigor med fl. 2002 15.  
 

 

     Mange undersøgelser viser, at det er ændringer i vindforhold og 

havstrømme snarere end globale klimaforandringer, der skaber de 

store og forholdsvis kortvarige svingninger i havisens udbredelse 
3,4,12,14,19. Havisen i det Arktiske Ocean er i konstant bevægelse og 

cirkulerer rundt i et todelt mønster som illustreret i figur 17-5 15: (A) 

En cirkulation med uret nord for Canada og (B) en delvis cirkulation 

mod uret nord for Sibirien. Tilsammen giver dette en vældig strøm af 

is tværs over polbassinet og ud gennem Framstrædet mellem Grøn-

land og Svalbard og videre sydpå langs Grønlands østkyst. En mindre 

del ledes gennem Barentshavet og det canadiske øhav. Den indbyrdes 

størrelse af de to strømsystemer i polbassinet varierer med de 

overordnede vindforhold, der bl.a. påvirkes af den nordatlantiske 

svingning NAO (se Myte 19) og den arktiske svingning AO (AO 

forklares i teksten til figur 17-6)4,12,19. Havisen tilbringer lidt kortere 

tid i den sibiriske sektor end i den canadiske, hvorfor havisen er både 
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yngre og tyndere, når den når frem til Østgrønland. Åbenvandsom-

råder nær nordpolen er derfor almindelige både nu og tidligere.  

 

      
 

Figur. 17-6. Den arktiske svingning AO i 1948-2006. Den arktiske svingning 
er et atmosfærisk lufttryksystem, som ikke blot påvirker vejret på den nord-
lige halvkugle, men også bidrager til at kontrollere havisens udbredelse i 
Arktis. Den arktiske svingning beskriver forskellen mellem lufttrykket over 
de mellemste breddegrader (45o N) og over Arktis og skifter mellem en posi-
tiv og negativ fase. AO-fasen er negativ, når lufttrykket er højere end normalt 
over Arktis og lavere end normalt over de mellemste breddegrader. Når AO-
fasen er positiv, er lufttrykket over det arktiske område lavere end normalt 
og højere end normalt over de mellemste breddegrader. I årene 1989-1995 
var der en usædvanlig høj positiv AO, og det kan forklare, hvorfor der blev 
målt forholdsvis tynd havis i 1995-99 sammenlignet med målingerne i 1958-
76.    

 

 

     Den reduktion i havisens udbredelse og tykkelse, der observeredes 

i 1990´erne, skyldes efter alt at dømme ændringer i havstrømmen i 

polbassinet. I en artikel i tidsskriftet Geophysical Research Letters 

sætter D.A. Rothrock m.fl. i 1999 for første gang præcise tal på, at den 

arktiske havis er blevet tyndere16. På 29 steder har forskerne kunnet 

sammenligne målinger af istykkelsen fra årene 1958-76 med målinger 

fra 1995-99 foretaget for forskningsprojektet Scientific Ice Expeditions 

(SCICEX). Tallene viser, at havisens tykkelse i gennemsnit er skrumpet 

fra 3,1 m til 1,8 m. Samtidig var der afsmeltning over et stort område, 

så der i 1999 var omkring 40 pct. mindre havis i Arktis end 20-40 år 

tidligere. Disse tal fik den gang diskussionen om de globale klima-
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ændringer til at blusse op igen: Var smeltningen af isen i Arktis et 

resultat af menneskeskabt global opvarmning, eller skyldtes det 

naturlige svingninger i klimasystemet?  

 

     
 

Figur 17-7. (A) Udbredelsen af havis tykkere end 2,25-4,25 m 6. december 
2008 og (B) 6. december 2010. 
 

 

     Forskere mener, at mindst halvdelen af tabet af havis i Ishavet siden 

1979 skyldes 6 år (1989-1995) med en udpræget positiv AO fase, hvor 

store mængder af tyk, gammel havis blev erstattet af tynd, ung havis, 

der er sårbar overfor smeltning. Som vist i figur 17-1 har de senere år 

vist en tendens til ”normalisering” af havisens udbredelse i Arktis. 

Som illustreret i figur 17-6 kan de ændringer i havisens tykkelse, som 

Rothrock beskriver, forklares som et resultat af et skifte fra en periode 

med negativ arktisk svingning, der bidrager til at skabe tyk havis, til 

en periode med et usædvanlig højt indeks i den arktiske svingning, der 

resulterer i tynd havis. 

     En modsat situation er vist i figur 17-7, hvor arealet med tyk havis 

er næsten fordoblet fra 6. december 2008 til 6. december 2010. Som 

vist i figur 17-8 kan dette også forklares som et skifte i den arktiske 

svingning – i dette tilfælde – fra en periode med overvejende positiv 

AO, der fjerner tyk havis, til en periode i 2010 med et usædvanlig højt 

negativt indeks i den arktiske svingning, der skaber tyk havis. Der er 

ingen tegn på, at disse ændringer er drevet af et øget indhold af CO2 i 

atmosfæren.  



166 
 

     Havisens udbredelse er også påvirket af styrken i den forholdsvis 

varme nordatlantiske havstrøm – Golfstrømmen – og det ”tidevand”, 

der er styret af Månens nord-syd bevægelse i forhold til Jorden, kaldet 

Månens nodale svingning (LNO) med en svingningstid på 18,6 år. 

Tidevandet fra denne periodiske forskydning af Månens tyngdefelt 

løber syd-nord og trækker ekstraordinært store mængder varmt vand 

i retning af nordpolen, og det kan bidrage til at reducere udbredelsen 

af havis7,8. 

       

       
 

Figur 17-8. Den arktiske svingning AO i perioden juli 2006 til maj 2010. Kilde: 
National Climatic Data Center (NESDIS) NOAA. 

 

 

Konklusion. Nutidens ændringer i udbredelsen af havisen i Arktis fal-

der inden for de helt 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 nord-

polen, men et indblik i naturens vældige mølle, der skruer op og ned 

for havisens udbredelse i harmoni med de herskende naturkræfter i 

de polare egne. Derfor bevæger nyhedsmedier, politikere og en inter-

nordisk 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. 
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Myte 18 

Isbjørnebestanden i  
Arktis sulter og vil  
snart uddø  
 

 

Isbjørnen er blevet den globale opvarmnings martyr, men på-
standen 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.    
  

Når havisen i Arktis svinder ind, således som det gradvist er sket de 

seneste 150 år siden slutningen af den Lille Istid (se Myte 17), ville 

man forvente, at levevilkårene for isbjørnen forringes, så den til sidst 

vil uddø, og det er da også den generelle opfattelse. Derfor føjede den 

amerikanske regering i 2008 isbjørnen til listen over truede dyr4.  

     Påstanden om, at isbjørnen sulter og vil uddø på grund af global op-

varmning, er en myte, som stammer fra historier som disse2: I 2002 

påstod WWF Verdensnaturfonden, at der ikke ville blive født isbjørne-

unger efter 2012, og at isbjørnen dermed ville uddø. En profeti, der – 

som vi nu ved – ikke holdt stik. I september 2004 observerede en geo-

log fra et fly fire døde isbjørne, der flød rundt i Polhavet. Sammen med 

en ansat ved World Conservation Union (IUCN) blev det til følgende 

historie: Observations of mortality associated with extended openwater 

swimming by polar bears in the Alaskan Beaufort Sea. Rent faktisk 

kendte de pågældende forfattere ikke årsagen til disse bjørnes død, 

men alligevel blev artiklen trykt i tidsskriftet Polar Biology. I bogen 

Miljømytene – står vi framfor verdens undergang? (2017)2 skriver den 

norske biolog Morten Jødal, at årsagen til de fire isbjørnes død næppe 

kunne være sult, for bjørnene havde åbenbart så store fedtdepoter, at 

de kunne flyde. De fire bjørne er snarere blevet skudt af russiske 

hvalfangere, der plejer at være på togt på den tid af året.      

     Det er først og fremmest miljøorganisationerne, der har gjort 

isbjørnen til klimasagens martyr. Ifølge den amerikanske biolog Susan 

Crockfords oversigtsrapport (2015)1: Twenty good reasons not to 

worry about polar Bears og en række artikler i tidsskrifterne Polar 
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Bear Science og Global Change Biology har de aktuelle klima-

forandringer bestemt ikke skadet isbjørnen5. Selv om havisen er 

skrumpet ind, er der i dag flere isbjørne end for 40 år siden; be-

standen er i vækst og tæller nu 25-30.000 isbjørne, og det skyldes ikke 

mindst, at der på Svalbard er forbud mod jagt på isbjørnen. I 2014 var 

der kun tilbagegang i to ud af de 19 isbjørnebestande, der findes i Ark-

tis, mod syv i 2010 1. Fremgangen skyldes blandt andet, at smeltnin-

gen af havisen har skabt større områder med åbent vand sommer og 

efterår, og det har forbedret isbjørnens levevilkår. 

 

        
 

Figur 18-1. Havisens udbredelse i Arktis i udvalgte måneder i perioden 2005-
2018 på basis af satellitmålinger. Kilde: National Snow and Ice Data Center 
(NSIDC). 
 

 

     Åbent vand om sommeren har en positiv effekt på hele fødekæden i 

det ellers næringsfattige Polarhav2. Når havstrømme tilfører nærings-

stoffer fra Beringhavet og Atlanterhavet, 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 

sig i åbent vand, hvor den feder sig op. Ringsælen har det derfor bedst, 

når isen bryder tidligt op. Isbjørnens vigtigste næringsperiode stræk-

ker sig fra slutningen af marts og et par måneder frem. Det er den tid 
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på året, hvor ringsælen og dens unger opholder sig meget oppe på 

isen, og hvor både de voksne isbjørne og deres unger 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. Som det 

fremgår af figur 18-1, er havisen i Arktis ikke skrumpet nævneværdigt 

ind i de afgørende måneder de seneste mange år.  

     Nok er havisen en nødvendig platform for isbjørnens jagt på sæler, 

men hvis isen er for tyk, forsvinder sælen, fordi den ikke kan lave 

åndehuller. I midten af 1970´erne og 80´erne blev bestanden af ring-

sæl stærkt reduceret, fordi isen netop var usædvanlig tyk i den østlige 

del af Beauforthavet, og det gik tilsvarende ud over bestanden af 

isbjørne. Og når antallet af isbjørne ifølge US Fish & Wildlife Service 

faldt drastisk i perioden 2004-2006 i den sydlige del af Beauforthavet, 

skyldtes det ligeledes for tyk havis. Allerede i 2012 var bestanden af 

isbjørne genoprettet.   

               

Konklusion. Antallet af isbjørne kan svinge meget, men der er ingen 

fare for, at isbjørnen uddør. For 8.000-7.000 år før nu var tempera-

turen i Arktis 2-3 grader varmere end nu, og havisen var tilsvarende 

skrumpet ind. Alligevel overlevede isbjørnen. Gennem årtusinder har 

isbjørnen tilpasset sig et Arktis med store naturlige udsving i tempe-

ratur- og isforhold, så isbjørnen er ikke et truet dyr. Den største 

trussel mod isbjørnebestanden er ukontrolleret jagt og for meget og 

for tyk havis.  
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Myte 19 

Grønlands Indlandsis  
og isskjoldet på 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 nyheds-
medierne, og spørger man IPCC, skyldes det den globale opvarm-
ning fremkaldt af menneskets udledning af CO2. Men er der 
videnskabeligt belæg for det? 
  

Gang på gang træder de smeltende ismasser på Grønland og Antarktis 

frem på tv-skærmen og er i dén grad blevet nyhedsstof og en væsent-

lig del af den politiske debat om de aktuelle klimaforandringer. Ifølge 

IPCC´s 2013-rapport (AR5, side 9)14 er det vældige isskjold på Ant-

arktis og Indlandsisen på Grønland ligesom klodens øvrige gletsjere 

skrumpet de seneste par årtier. Der er forskere, som mener, at vi i dag 

er vidner til de første stadier af det antarktiske isskjolds hurtige 

kollaps på grund af menneskeskabt global opvarmning23. Men skal 

man tro de forskningsresultater, der fremføres i NIPCC´s seneste rap-

port fra 2019 (side 224)21, er det antarktiske isskjold forholdsvis 

stabilt eller ligefrem i vækst, mens Indlandsisens massetab ligger 

indenfor de naturlige udsving, som kendes tilbage i tiden. Det er ind-

lysende, at klodens gletsjere er skrumpet ind siden den Lille Istid 

(1350-1900), hvor gletsjere og isskjolde havde deres største ud-

bredelse siden sidste istid, der sluttede for 11.700 år siden.  

 

Gletsjere er ismasser af en sådan størrelse, at isens egen vægt får is-
massen til at flyde langsomt ud til siden som en sejtflydende masse. 
Gletsjere kan kun opstå på de højtliggende steder i landskabet, hvor 
temperaturen er så lav, at årets snefald ikke når at smelte væk i løbet 
af sommeren. Dette er tilfældet, når den årlige middeltemperatur er 
lavere end nul grader. Den højtliggende del af gletsjeren, hvor sneen 
ophobes og omdannes til is, kaldes som vist i figur 19-1 for nærings-



171 
 

området. Denne del af gletsjeren er altid dækket af sne – også om 
sommeren – fordi årets snefald ikke når at smelte bort. Den lavere 
liggende del af gletsjeren kaldes tæringsområdet, der som regel er 
meget mindre end næringsområdet. I tæringsområdet består en glet-
sjers overflade sidst på sommeren af is, fordi hele årets snefald og 
noget af isen smelter i løbet af sommeren. Grænsen mellem nærings-
området og tæringsområdet kaldes ligevægtslinjen.  
  

       
 

Figur 19-1. Et tænkt snit gennem et isskjold som det antarktiske eller Ind-
landsisen i Grønland. De sorte pile viser isens bevægelse inde i ismassen 
(tynde pile) og isskjoldets bevægelse hen over underlaget (tykke pile). Både 
Grønlands Indlandsis og det antarktiske isskjold har med deres vægt belastet 
underlaget så meget, at de vældige ismasser ligger godt forankret i hver sin 
dybe skålformede lavning. Alligevel er der forskere, som mener, at vi i dag er 
vidner til de første stadier af isskjoldenes hurtige kollaps på grund af menne-
skets udledning af CO2 i atmosfæren.  

 

 

     Gletsjeren har sin helt egen husholdning – kaldet massebalancen – 
med en indtægtsside og en udgiftsside. På den ene side tilføres sne, 
som efterhånden omdannes til is, og på den anden side afgives is ved 
smeltning og fordampning eller ved kalvning, hvor der brækker 
stykker af isen og flyder ud i havet som isbjerge – det såkaldte 
dynamiske ismassetab. Denne husholdning styres af temperatur og 
nedbør på både kort og meget lang sigt. Hvis tilførslen af sne over-
stiger afgivelsen af is, siges gletsjeren at have en positiv massebalance. 
Så vokser gletsjeren, bliver tykkere og breder sig ud. Det sker, hvis 
somrene bliver koldere, eller hvis der falder mere sne. Overstiger 
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smeltningen af is derimod tilførslen af sne, siges massebalancen at 
være negativ. Så bliver gletsjeren tyndere, og dens rand rykker tilbage. 
Gletsjeres tilstand er således i høj grad afhængig af klimaet. Alle, der 
har studeret det antarktiske isskjold eller den grønlandske Indlandsis, 
ved, hvor problematisk det er, at sætte tal på så store ismassers til-
stand – tallene varierer alt efter, hvilken metode, forskerne anvender. 
_________________________  
 

Det antarktiske isskjold dækker næsten hele det antarktiske kontinent 

og består som illustreret i figur 19-2 for langt størstepartens ved-

kommende af en østlig del, det østantarktiske isskjold, og en langt 

mindre vestlig del, kaldet det vestantarktiske isskjold. Med et samlet 

areal på 13 mio. km2 er det verdens største sammenhængende ismas-

se på land, og med et rumfang på 30 mio. km3 rummer det antarktiske 

isskjold 91 pct. af Jordens gletsjeris og dermed 70 pct. af verdens 

ferskvand.  

     Antarktis er Jordens koldeste og mest forblæste kontinent. Ved 

sydpolen og den russiske forskningsstation Vostok er middel-

temperaturen henholdsvis -49,4 grader og -55,1 grader, og inde på 

den centrale del af kontinentet er der ofte målt temperaturer på -80 

grader. Den lavest registrerede temperatur på Jorden er -89,2 grader 

målt ved Vostok-stationen den 21. juli 1983. Antarktis kan betegnes 

som en frossen ørken; ved sydpolen falder der i gennemsnit mindre 

end 10 cm sne om året.  

     Det antarktiske isskjold hviler godt forankret i en kæmpe skål-

formet fordybning. Langs større bugtformede kyststrækninger flyder 

isskjoldet ud i havet som en sammenhængende isshelf af gletsjeris. De 

største forekomster af isshelf i verden er Ross Isshelfen og Ronne Is-

shelfen.   

     Klimamodellerne forudsiger, at den stigende globale opvarmning 

vil føre til mere snefald over Antarktis. Det vil betyde, at det ant-

arktiske isskjold vil vokse og dermed skabe et fald i det globale 

havspejl på 20-43 mm frem til år 2100 og 73-163 mm frem til år 2200. 

Modellerne forudsiger også, at faldet i havniveau vil blive modsvaret 

af de store mængder vand, som tilføres oceanerne fra en øget smelt-

ning af isens overflade og fra smeltningen af de vældige isbjerge, der 

skydes ud i havet fra ismassen14,21. Men i virkeligheden er det vanske-

ligt at udtale sig om, hvorledes det antarktiske isskjold vil udvikle sig i 
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fremtiden på grund af to forhold: Dels den geotermale opvarmning af 

isskjoldets underside26, dels de mange vulkaner, der findes under is-

skjoldet31.  

  

                       
 
Figur 19-2. Det antarktiske isskjold er med et samlet areal på 13 mio. km2 
klodens største sammenhængende ismasse på land.  
 

      

     En lang dataserie, der dækker perioden 1702-2009, viser, at be-

givenheder med opvarmning og afkøling tidligere har fundet sted på 

Antarktis28. Og går vi endnu længere tilbage i tid, viser talrige under-

søgelser, at sommertemperaturen i perioder på op til et par hundrede 

år har været højere end i dag2,13,25,30. En rekonstruktion af temperatu-

ren 2000 år tilbage viser, at det antarktiske kontinent har været under 

afkøling de seneste 2000 år frem til år 1900 kun afbrudt af en varm 

periode 300-1000 og med den koldeste tid i perioden 1200-1900. 

Siden år 1900 er det vestantarktiske isskjold og den antarktiske halvø 

varmet op, men omkring 1997-98 blev opvarmningen også dér afløst 

af afkøling, og med undtagelse af den antarktiske halvø er det en 

temperaturudvikling, der følger de naturlige variationer gennem de 

seneste 2000 år22,29.  
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     Typisk for alarmforskningen benyttes den usædvanlige opvarm-

ning, der er registreret på den ukrainske station Faraday/Vernadsky 

på den antarktiske halvø, som et bevis på at hele det antarktiske 

kontinent er under kraftig opvarmning. Samme skræmmebillede teg-

nede DR den 7. februar 2020 med budskabet: ”Antarktis sætter 

varmerekord”, idet der var målt 18,3 grader på den argentinske 

forskningsstation Esperanza ude på spidsen af den antarktiske halvø. 

Og i BT slog klimaforsker Sebastian Mernild som forventet alarm: ”20 

grader på Antarktis bør udløse bekymring”. Det skete efter at 

brasilianske forskere på øen Seymor Island havde målt 20,75 grader, 

men Seymor Island er en ø i kæden af øer omkring spidsen af den 

antarktiske halvø og er den del af Antarktis, der ligger tættest på Syd-

amerika og kan derfor næppe siges at repræsentere det generelle 

billede af temperaturforholdene på Antarktis. Det ville svare til, at 

benytte temperaturen på sydspidsen af Grønland som gældende for 

hele Grønland. Forskere, der har studeret temperaturserier fra ad-

skillige stationer beliggende tværs over den antarktiske halvø for 

perioden 1950-2015 har da også påvist, at temperaturstigningen på 

den ukrainske forskningsstation er helt ekstrem og afviger fra 

temperaturen på det meste af den antarktiske halvø, hvor der siden 

1998 er registreret en afkøling på 0,5-0,9 grader22.  

     Har den længerevarende afkøling på det antarktiske kontinent, på-

virket gletsjernes massebalance? En undersøgelse af fire små gletsjere 

på James Ross Island ud for den antarktiske halvø viser – som illustre-

ret i figur 19-3 – at der i 2009-2010 skete et markant skifte fra en 

negativ til en positiv massebalance7. Desuden har en gruppe engelske 

forskere studeret ændringer i isfrontens position ved 135 gletsjer-

tunger, som løber ud fra det antarktiske isskjold på en 1.000 km lang 

kyststrækning langs kysten af Victoria Land, Oates Land og George V 

Land på Østantarktis17. 91 af gletsjerne er marine, dvs. de ender i 

havet – ligesom Jakobshavn Isbræen i Vestgrønland – mens de øvrige 

44 udløbsgletsjere ender på land. I tidsrummet fra 1972 til 2013 

rykkede 36 pct. af gletsjerne frem, 25 pct. smeltede tilbage, mens de 

resterende 39 pct. var stabile og viste ingen ændringer. Amerikanske 

forskere har for perioden 1955-2015 undersøgt 34 marine gletsjere, 

der løber ud i Rosshavet8. Forskerne konstaterede, at der i den på-

gældende periode ikke var sket nævneværdige ændringer med hensyn 
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til udløbsgletsjernes bevægelse, isfrontens position og produktionen 

af isbjerge. Derimod var gletsjerne blevet noget bredere, hvilket for-

skerne tolker som tegn på en begyndende positiv massebalance. 

 

     
 

Figur 19-3. Massebalancen for fire små gletsjere på James Ross Island ud for 
den Antarktiske Halvø, hvor der er registreret et skifte i 2009-2010 fra 
negativ til positiv massebalance. Kilde: Mavlyudov, 2016 19; WGMS, 2017 33; 
Engel m.fl. 2018 7.  
 

 

     Ved at analysere iskerner fra Antarktis har en gruppe forskere 

været i stand til at rekonstruere isoverfladens smeltning langt tilbage i 

tiden; de ændringer i smeltningen vi har set på Antarktis i de seneste 

50 år, afviger ikke fra de ændringer, der har fundet sted i de seneste 

750 år, og falder derfor inden for de naturlige variationer. De samme 

undersøgelser har også vist det interessante, at smeltningen på isens 

overflade sker i takt med variationerne i Solens aktivitet og dermed i 

ændringerne i skydækkets udbredelse11.  

     De ofte viste billeder i nyhedsmedierne af store kolosser af is, der 

brækker af iskanten ude ved kysten og sejler bort som isbjerge, og 

buldrende floder af smeltevand, der bugter sig ned over gletsjeren og 

forsvinder i sprækkernes og gletsjerbrøndenes gabende dyb, repræ-

senterer kun den ene side af historien om gletsjernes liv. Den anden 

side handler om dannelsen af ny is gennem snefald langt inde på is-

skjoldet, men den side af historien er ganske udramatisk og derfor 

uinteressant for de sensationshungrende nyhedsmedier, og når derfor 

ikke ud til offentligheden. 
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Figur 19-4. Afsmeltningens omfang på det antarktiske isskjold i perioden fra 
1978/79 til 2017/18. Den fuldt optrukne kurve viser det totale areal med 
afsmeltning gældende for mindst 1 dag i afsmeltningssæsonen, og den stiple-
de kurve viser summen af de enkelte dages areal med afsmeltning for hele 
sæsonen - afsmeltningsintensiteten. De prikkede linjer viser en aftagende 
tendens i afsmeltningen gennem de seneste 40 år. Kilde: L. Wang & H. Liu, 
2019 32.   
 

 

     Der gøres forsøg på at måle massebalancen hen over det ant-

arktiske isskjold ved brug af avanceret fly- og satellitovervågning. 

Ifølge disse målinger anslås det, at for perioden 1992-2009 er Vest-

antarktis kun skrumpet med 47 Gt per år, mens det langt større Øst-

antarktis er vokset med 16 Gt per år (1 gigaton = 1.000.000.000 

tons)34. En ny metode – den såkaldte Gravity-måling fra to satellitter – 

bekræfter, at Vestantarktis mister is, mens det langt større Østant-

arktis bestemt ikke skrumper. I maj 2009 og juni 2011 faldt der store 

mængder sne på Østantarktis, så isskjoldet fik en pludselig tilvækst på 

350 Gt. Tilvæksten var så stor, at den kunne registreres på Gravity-

målingerne5.  

     Ved hjælp af moderne satellitovervågning og computerbearbejd-

ning af data fra hele det antarktiske isskjold har forskere studeret det 

totale areal med afsmeltning dag for dag gennem hele afsmeltnings-

sæsonen siden 1978/79.  Siden 1978 er arealet med afsmeltning og 

afsmeltningsindekset som vist i figur 19-4 aftaget med henholdsvis 

11.400 km2 og 294.600 dage km2 (summen af de enkelte dages areal 

med afsmeltning for hele sæsonen)32. 
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     Langs større bugtformede kyststrækninger flyder isskjoldet ud i ha-

vet som sammenhængende isshelf. De største forekomster af flydende 

gletsjeris i verden er Ross Isshelfen og Ronne Isshelfen langs randen af 

Antarktis. Det er et yndet motiv i nyhedsmedierne at vise vældige 

stykker is brække af isshelfen og drive ud på havet som isbjerge. Når 

isshelfen skrumper ved Antarktis kyster, kan de isstrømme, der 

udspringer fra isskjoldet, uhindret flyde ud i havet. Derved øges det 

dynamiske ismassetab ekstraordinært og kan medføre, at isens over-

flade bagved synker noget sammen, og denne sammensynkning kan 

meget let fejltolkes som et resultat af smeltning og begyndende kol-

laps af isskjoldet.   

 

Grønlands Indslandsis er verdens næststørste ismasse og dækker et 

areal på godt 1.7 mio. km2. Mange forskere mener, at Indlandsisen 

smelter i en forrygende fart. Siden 1975 er der gjort forsøg på at måle 

massebalancen hen over Indlandsisen ved brug af avanceret fly- og 

satellitovervågning, og disse målinger viser, at Indlandsisen årligt 

skrumper med 50-230 Gt. For tidsrummet 2002-2010 har andre 

forskere vist, at ismassetabet er faldende på grund af øget snefald 

siden vinteren 2008/09 i Sydgrønland og siden 2009/10 i Nordgrøn-

land1. Ifølge de modeller, som IPCC benytter til at vurdere, hvor meget 

Indlandsisen skrumper, mener klimapanelet ifølge 2013-hovedrap-

porten (AR4, side 9)14, at det er højst sandsynligt, at tabet af is er ste-

get fra 34 Gt. om året i perioden 1992-2001 til 215 Gt. om året i 

perioden 2002-2011. 

     En gruppe forskere har i 2009 på basis af sommertemperaturen 

langs Grønlands kyster og variationer i luftcirkulationen over Nord-

atlanten rekonstrueret afsmeltningen af Indlandsisen et par hundrede 

år tilbage i tiden og har dermed fremskaffet ny viden om Indlands-

isens tilstand i Grønland10. Som gengivet i figur 19-6 fandt forskerne, 

at nutidens store smeltning af Indlandsisen ikke er forskellig fra det, 

der skete i perioden fra begyndelsen af 1920´rne og frem til 1960. Den 

store smeltning, der fandt sted i 2007, afviger statistisk set ikke fra 

tyve andre smeltesæsoner, der primært lå i perioden 1923-1961 10. 

     Ved at benytte gamle flyfotos fra 1930´rne og fra krigens tid og 

amerikanske flyfotos fra 1970´erne og 80´erne kombineret med 

moderne satellitovervågning, computerbearbejdning af data og et om-
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fattende feltarbejde har andre forskere vist, at gletsjerfronten mange 

steder i Grønland rykkede lige så langt tilbage i de varme 1930´re som 

nu4,15.  

 

                                        
 
Figur 19-5. Indlandsisen i Grønland er verdens næststørste ismasse. Den er 
2.400 km lang og 1.100 km på det bredeste sted og dækker et areal på godt 
1.7 mio. km2. Indlandsisen ligger i en stor skålformet fordybning omgivet af 
bjerge. Hvis Indlandsisen forsvandt, ville jordskorpen langsomt hæve sig, og 
der ville opstå et Grønland, som det så ud, inden landet blev dækket af is. 
Dengang var det indre af Grønland drænet af store floder, hvoraf mange løb 
ud mod Disko Bugt og fortsatte videre ud til kanten af kontinentalsoklen ud 
for Vestgrønland. De gamle floddale ses i dag som dybe fjorde i de isfrie dele 
af Grønland og fortsætter langt ind under Indlandsisen. Det er på de steder, at 
store isstrømme løber ud fra Indlandsisen og fortsætter ud i de dybe fjorde, 
hvor isen knækker af og bliver til isbjerge, bl.a. Jakobshavn Isbræen i Vest-
grønland og Petermann Gletsjeren i Nordgrønland.  

 

 

     Det fortæller, at gletsjerne er robuste og kan gendannes i løbet af 

relativ kort tid, så snart klimaet ændrer sig i koldere retning, således 

som det var tilfældet i tidsrummet mellem 1960 og 1980. Snuden på 

gletsjere, der flyder ud i havet – de såkaldte marine gletsjere – rykker 
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dog hurtigere tilbage i dag end de gjorde i 1930´rne; inde på land er 

gletsjerne derimod smeltet langsommere tilbage i dag end for 80 år 

siden3. Når fronten af de marine gletsjere på et tidspunkt igen står på 

land, vil afgivelsen af is aftage, fordi gletsjerne så ikke længere påvir-

kes af havtemperaturen. 

 

     
 

Figur 19-6. Smelteindeks for Grønlands Indlandsis baseret på rekonstruerede 
og observerede (efter 1979) værdier vist som 10-års glidende gennemsnit. 
Kilde: O.W. Frauenfeld m. fl., 2011 10.   
 

 

     I Nordgrønland flyder den 70 km lange Petermann Gletsjer, der ud-

springer fra Indlandsisen, ud i den dybe Petermann Fjord. Med års 

mellemrum brækker store stykker af gletsjersnuden – man siger, at 

isen kalver – det skete bl.a. i 2012, hvor det største stykke is, der 

forsvandt ud på havet, var på størrelse med Møn12. Indlandsisen 

mister således ismasse ikke bare ved klimabetinget 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 bidraget 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. 

     En gruppe forskere med den danske geolog Kurt Kjær i spidsen har 

påvist, hvor meget det dynamiske ismassetab egentlig betyder for det 

samlede tab af is fra Indlandsisen16. Ud fra gamle flyfotos og satellit-

fotos af nyere dato har forskerne vist, hvorledes Indlandsisens rand 

har opført sig gennem de seneste 30 år på en 700 km lang strækning i 

Nordvestgrønland. Det er bemærkelsesværdigt, at Indlandsisen – som 

illustreret i figur 19-7 – mistede store mængder is i tidsrummet 1985- 
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1993, fordi det dynamiske ismassetab var ekstraordinært stort, og 

langt oversteg bidraget fra simpel smeltning. Derefter aftog tabet af is 

frem til 2003, hvorefter det dynamiske ismassetab atter blev stort. Det 

er derfor kun i forholdsvis korte perioder, at isen skrumper så hurtigt 

som den gør i dag.  

  

                      
 

Figur 19-7. Ismasseændringer og klima i Nordvestgrønland. A. Tabet af is i to 
tidsrum 1985-1993 og 2005-2010. B. Havvandets overfladetemperatur. C. 
Lufttemperaturen om sommeren (juni-august) i Nordvestgrønland. Mens 
størrelsen af ismassetab ved smeltningen afhænger af luftens temperatur, 
gælder dette ikke det dynamiske ismassetab. Kilde: På basis af K.H. Kjær m.fl., 
2012 16.  

 

 

     Disse epokegørende forskningsresultater betyder, at det dynamiske 

ismassetab kommer og går med flere års mellemrum, og at den hastig-

hed, som isen skrumper ind med, derfor stiger og falder hen over år-

tierne. Hidtil har rapporter om Indlandsisens ”smeltning” været base-

ret på satellitfotos fra de seneste år, hvor det dynamisk ismassetab 

tilfældigvis har været stort. Grundlaget for den opfattelse, at Ind-

landsisen på Grønland reduceres med stigende hastighed kan derfor 

være forkert. Klimaforandringer og deres følgevirkninger skal ses i et 

langt perspektiv, for ellers opfanger man ikke de naturlige svingnin-

ger. Alene af den grund bør de verserende modeller af Indlandsisens 
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indflydelse på vandstanden i verdenshavene laves om og tilpasses den 

viden, vi nu har om de store isskjoldes dynamiske ismassetab – kon-

kluderer Kurt Kjær. 

     Den danske gletsjerforsker Anders Bjørk og hans team af inter-

nationale forskere har studeret små iskapper og 350 gletsjere, der 

løber ud fra Indlandsisen i Øst- og Vestgrønland3. Forskerne kon-

kluderer, at den hastighed hvormed de pågældende gletsjere skrum-

per i dag, overgås af de samme gletsjeres tilbagesmeltning tidligt i 

1920´rne umiddelbart efter den Lille Istids ophør. I dag rykker udløbs-

gletsjernes front 12,5 m tilbage om året i Østgrønland og 16,6 m om 

året i Vestgrønland. Disse regionale forskelle er knyttet til den nord-

atlantiske svingning NAO. En positiv NAO øger akkumulationen af sne 

og dermed isens vækst i Østgrønland, hvorimod det modsatte sker i 

Vestgrønland. Med en tendens til en positiv NAO i de kommende år 

som vist i figur 19-8 kan det forventes, at udløbsgletsjerne i Øst-

grønland vil forblive forholdsvis stabile, mens de vestlige udløbs-

gletsjere vil skrumpe yderligere. 

 

Den nordatlantiske svingning NAO er defineret som et indeks, der 
beskriver forskellen imellem lufttrykket ved Azorerne vest for Portu-
gal og lufttrykket ved Island. NAO-indekset er positivt, når der på 
samme tid er stor forskel mellem højtrykket ved Azorerne og lav-
trykket ved Island, og negativt, når forskellen er lille. NAO-indekset 
varierer meget uregelmæssigt, fra måneder til årtier. I begge tilfælde 
er der tale om tilbagevendende ændringer i fordelingen af højtryk og 
lavtryk og omfordelingen af varme og kulde. 
_________________________  
 

     Glaciologen Jérémie Mouginot har sammen med Anders Bjørk og 

andre forskere rekonstrueret 260 gletsjeres massebalance for perio-

den fra 1972 til 2018 20. Af de 260 gletsjere var 217 marine gletsjere, 

hvis front endte i havet, mens de resterende 43 gletsjere stod med 

fronten på land. Samlet set voksede gletsjerne med 47 Gt is om året i 

perioden 1972-1980, men allerede i det følgende 10-år var der sket et 

skifte til et tab på 51 Gt is om året, og for perioden 1990-2000 kunne 

forskerne notere et årligt tab på 41 Gt is om året efterfulgt af et tab på 

187 Gt is om året i 2000-2010 og 286 Gt is om året i 2010-2018. Men 

forskerne fandt også, at der i den seneste periode skete et skifte fra en 
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negativ til en positiv massebalance, og at det skete som følge af en 

række kolde somre. Det er vigtigt at bemærke, at 66 pct. af det 

registrerede totale istab skyldes dynamisk ismassetab, mens kun 34 

pct. kan tilskrives overfladesmeltning.    

 

        
 

Figur 19-8. Klimafænomenet den nordatlantiske svingning (NAO), vist som 
vinter-NAO (december-marts) for perioden 1826-2017.  

 

 

     Data fra den amerikanske jordobservationssatellit LANDSAT, der 

drives i et samarbejde mellem NASA og USA´s geologiske undersøgel-

se, og fra ASTER, der ligeledes drives af NASA, viser, at 45 af de is-

tunger, der flyder hurtigst fra Indlandsisen ud i havet, har vist en 

forholdsvis stabil massebalance fra 2012 til 2017, idet 22 gletsjere 

smeltede tilbage, 10 var stabile, mens 13 rykkede frem27. Det største 

istab var i Østgrønland, hvor det især drejer sig om Helheim og 

Kangerdlugsauq gletsjerne, mens Petermann gletsjeren i Nordvest-

grønland havde den største fremrykning.     

     På trods af stor forskningsindsats i de seneste årtier og med anven-

delse af ny teknologi kan man stadig ikke sige med sikkerhed, hvor 

meget Indlandsisen i Grønland svinder ind, og med hvilken hastighed 

det sker. Ydermere er det et problem, at ændringer i isskjoldets 

massebalance ikke blot er påvirket af klimaet i dag, men også af 

klimaet tilbage i tiden. Beregninger af Indlandsisens reaktion på 

klimasvingninger langt tilbage i tiden, tyder på, at de centrale dele af 

Indlandsisen endnu ikke har tilpasset sig den store ændring af 
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klimaet, der fandt sted for 11.000 til 12.000 år siden ved afslutningen 

af sidste istid24. Det kunne det store dynamiske ismassetab tyde på. 

Man kan sige, at der løber is ud i havet, fordi Indlandsisen skal af med 

overskudsisen, og det går stærkere i dag, fordi havisen, der har virket 

som en prop, er skrumpet ind.  

     På den anden side er der forskere, som på basis af en række under-

søgelser af søer i Østgrønland mener, at Indlandsisen skrumpede me-

get hurtigt ved afslutningen af sidste istid og fik en udbredelse en del 

mindre end situationen i dag, og at den stort set har haft denne udbre-

delse i størstedelen af den nuværende mellemistid18.  

 

Konklusion. Grønlands Indlandsis og isskjoldet på Antarktis smelter 

ikke i et forrygende tempo. På grund af de mange processer, der påvir-

ker det antarktiske isskjolds tilstand er den fremtidige og selv den 

nuværende tilstand af det antarktiske isskjold ukendt. Meget tyder 

dog på, at det østantarktiske isskjold er stabilt og at gletsjerne på den 

antarktiske halvø er begyndt at ændre tilstand fra en negativ til en 

positiv massebalance. Så de dystre udsigter, 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 klima-

betinget 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 bidraget 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 set6,18. 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 pro-

dukt af menneskets udledning af CO2. 
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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 ikonstatus i klima-
debatten. Ifølge den tidligere amerikanske vicepræsident Al 
Gores oscarvindende film om skræmmende globale klima-
forandringer – En ubekvem sandhed – er den vigende iskalot på 
toppen af Kilimanjaro et klokkeklart bevis på menneskeskabt 
global opvarmning. Men det er forkert, siger forskere, der har 
studeret klimaforandringer og gletsjervariationer på Kiliman-
jaro: Gletsjerne på Afrikas højeste bjerg er skrumpet ind, fordi 
nedbøren i denne del af Østafrika er aftaget markant de seneste 
100 år. 
      

I 2007 afsagde en dommer en kendelse i den britiske landsret, som 

fastslår, at store dele af den tidligere amerikanske vicepræsident Al 

Gores oscarvindende film om klimaændringer – En ubekvem sandhed – 

ikke bygger på videnskabelige kendsgerninger; den er et politisk bud-

skab, der understøtter et politisk program, og derfor er uegnet til 

undervisningsbrug1,5. Det blev derfor forbudt at vise filmen i skoler i 

Storbritannien, medmindre man samtidig gjorde opmærksom på de 

grove fejl, som filmen indeholder, og som man derfor ikke skal opfatte 

som sandheder, selvom filmen giver det indtryk. Dommeren vurdere-

de, at der ikke foreligger videnskabeligt materiale, der beviser, at den 

vigende iskalot på toppen af bjerget Kilimanjaro i Østafrika skyldes 

menneskeskabt global opvarmning – og den vurdering synes at være 

korrekt, hvis man skal tro de forskere, der har studeret klimaforan-

dringer og gletsjervariationer på Kilimanjaro. 

     Bjergmassivet Kilimanjaro, der ligger i Tanzania nær grænsen til 

Kenya og 3 breddegrader syd for ækvator, er med sine 5.895 m over 

havet Afrikas højeste bjerg, og det hæver sig 4.800 m over det om-

givende landskab. Isen består af en kappe op til 40 m tyk med stejle 
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iskanter og er beliggende på en relativ plan top på den højeste af 

bjergmassivets tre vulkantoppe. På bjergskråningerne nedenfor iskap-

pen findes flere små gletsjere, der når ned til 5.200 m, en enkelt, der 

ligger i en dyb slugt, når helt ned til 4.800 m over havet.  

     Forholdene ved tropiske gletsjere er helt anderledes end ved 

gletsjere i andre klimazoner (se Myte 19)7: Ved tropiske gletsjere 

varierer temperaturen kun lidt henover året, men meget gennem 

døgnet. De mest udtalte klimatiske forskelle gennem året i troperne er 

derfor nedbøren, hvor der kan være én eller to regntider. På de tids-

punkter falder der mere sne på gletsjerne, og samtidig er solind-

strålingen mindre på grund af et større skydække. I tørre områder 

som Østafrika er luftfugtigheden derfor afgørende for gletsjernes 

massebalance, mens det i nedbørsrige områder er lufttemperaturen.  

     Men én ting er de tropiske gletsjere generelt, en anden er Kiliman-

jaro, hvor der hersker helt unikke forhold7. Med en tykkelse på kun 40 

m er iskalotten for tynd til at isen kan flyde, og ydermere er den plane 

top nærmest vandret. Derfor kan ismassen heller ikke glide på under-

laget, som det ellers er typisk for bjerggletsjere. 

     Tidlige observationer og beskrivelser af Kilimanjaros iskalot sup-

pleret med flyfotos har gjort det muligt for forskerne at rekonstruere 

iskalottens udbredelse siden 1880, hvor den havde en skønnet udbre-

delse på 20 km2, i 1912 var iskalottens udbredelse reduceret til 12,1 

km2, i 1953 til 6,7 km2, og i 2003 dækkede iskalotten kun 2,5 km2. Op 

gennem hele 1900-tallet har der derfor været tale om en drastisk 

reduktion i udbredelsen af gletsjere og snemasser på toppen af 

Kilimanjaro; størst var reduktionen i første halvdel af 1900-tallet med 

et tab på 66 pct. i perioden 1880-1953, mens tabet er aftaget betyde-

ligt i perioden 1989-2003 3,9. Mange andre af klodens gletsjere rykke-

de frem i den kølige periode i 1970´erne, men ikke Kilimanjaro.  

     Hvilken faktor er afgørende for Kilimanjaro-isens reduktion de 

seneste godt 100 år? Umiddelbart er global opvarmning den indlysen-

de årsag, således som Al Gore påstod, da den spiller en væsentlig rolle 

for andre gletsjeres massebalance ved at hæve ligevægtslinjen og der-

med udvide tæringsområdet, men gælder det også den lille iskappe på 

Kilimanjaro? 

     I det østafrikanske højland langt under Kilimanjaros top viser 

temperaturen en opvarmning på 0,5-0,8 grader i perioden 1901-2005. 
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Men det gælder ikke Kilimanjaros top. Som illustreret i figur 20-1 har 

der ikke kunnet påvises nogen stigning i luftens temperatur ved top-

pen af Kilimanjaro i sidste halvdel af 1900-tallet og ind i det nu-

værende århundrede7; luftens middeltemperatur har stort set holdt 

sig uændret et godt stykke under frysepunktet med udsving mellem -4 

og -7 grader i perioden 1958-2006. Så man kan bestemt ikke give 

temperaturen skylden for, at iskappen på Afrikas top sygner hen. En 

anden og mere sandsynlig forklaring er fraværet af hyppige snefald 

kombineret med en øget fordampning af isen, såkaldt sublimation, 

hvor is forvandles direkte til vanddamp drevet af ændringer i mæng-

den af skyer.  

 

     
 

Figur 20-1. Årsmiddeltemperaturen ved toppen af Kilimanjaro baseret på 
data fra vejrballoner for perioden 1958-2006. Mens den månedlige middel-
temperatur svinger mellem -4 grader og -7 grader, svinger årsmiddel-
temperaturen som vist her mellem -6,3 grader og -5,2 grader. Kilde: Ph.W. 
Mote & G. Kaser, 2007 7.   
 

 

     Kilimanjaro-iskalottens to typer af overflader – den vandrette flade, 

der danner iskalottens top, og de lodrette sider – reagerer forskelligt 

overfor Solens stråler7. Når snedækket på den næsten vandrette flade 

er støvet, absorberes Solens stråler, så fordampningen øges. Det bi-

drager til at skabe tab af is og en negativ massebalance. For at opnå en 

positiv massebalance kræves et tykt lag nysne, hvis lyse, hvide over-

flade reflekterer Solens stråler. Det sidste var tilfældet i 2006-2007, 

hvor en periode med kraftig nedbør skabte et tykt snelag på toppen af 

Kilimanjaro. De stejle iskanter, der afgrænser Kilimanjaros iskappe ud 

mod de stejle bjergsider, hindrer iskappen i at vokse i udbredelse. 

Iskanten mister også is ved fordampning, når den vender mod Solen, 
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og vil fortsætte med at rykke bagud indtil, der ikke er mere is, for der 

kan ikke aflejres sne på iskappens stejle sider. Dette kombineret med 

en luftmiddeltemperatur et godt stykke under frysepunktet betyder, 

at iskappen på Kilimanjaro i modsætning til andre gletsjere ikke har et 

egentligt tæringsområde4.  

 

           
 

Figur 20-2. En rekonstruktion af vanddybden i Naivashasøen i Østafrika siden 
år 900 afspejler nedbørsforholdene i denne del af Afrika i historisk tid. Det 
ses, at op gennem 1900-tallet er vanddybden i Naivashasøen aftaget, og det 
er sket på grund af en nedgang i mængden af nedbør. Kilde: På basis af D. 
Verschuren m.fl., 2000 10. 

 

 

     Historiske fotografier viser, at iskappens overflade er sænket med 

omkring 10 m, på grund af mangel på sne; snefaldet har ikke formået 

at opveje den store fordampning. Rekonstruktioner af vanddybden i 

Victoriasøen og Naivashasøen viser overensstemmende – som illustre-

ret i figur 20-2 – at den regionale nedbør i Østafrika er aftaget mar-

kant i løbet af 1900-tallet2,8,10. I lange perioder med tørke, f.eks. i 

1000- og 1100-tallet, har toppen af Kilimanjaro helt givet været uden 

gletsjere6.  

 

Konklusion. Forskere har således 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 
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mindre føde og må gradvis tilpasse sig de ændrede forhold. Se det er 

en ganske anden historie end den medierne og Al Gore bringer til 

torvs. Det er menneskeligt at fejle, men det er de færreste, der opnår 

at få en medalje for det. I oktober 2007 modtog Al Gore Nobels 

fredspris til deling med FN´s klimapanel.   
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Myte 21 

Havstigningen accelererer 
 
 

Havstigning er en af de mest frygtede følgevirkninger af global 
opvarmning, fordi den vil berøre millioner af mennesker i ver-
dens kystegne. Klimamodellernes forudsigelser om altødelæg-
gende havstigninger forårsaget af menneskeskabt global op-
varmning 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 opvarm-
ning”. Men den offentlige debat er præget af misinformation og 
en blind tillid til klimamodellernes scenarier.  
 

Blandt forskerne er der enighed om, at det globale havspejl har været 

stigende siden slutningen af den Lille Istid for mere end hundrede år 

siden. Det store spørgsmål er imidlertid, hvor meget havspejlet stiger, 

og om stigningen er tiltaget. Effekten af en global temperaturstigning 

kan næppe illustreres bedre end med vandstanden i verdenshavene: 

Stiger temperaturen, øges afsmeltningen af Jordens isskjolde og glet-

sjere, og vandstanden vil stige tilsvarende – og omvendt. IPCC nævner 

i klimapanelets 2001-rapport (TAR)9, at havspejlet er steget 1,6-1,8 

mm/år i perioden 1900-2000 svarende til en havstigning på 16-18 cm 

på 100 år. IPCC nævner i 1990-rapporten (FAR, side 262)7, at der ikke 

er tegn på en tiltagende havstigning i det 20. århundrede, og denne 

opfattelse blev gentaget både i 1995-rapporten (SAR)8 og i 2001-

rapporten (TAR)9. på trods af et stigende indhold af CO2 i atmo-

sfæren1. Men den opfattelse blev totalt ændret i klimapanelets 2007-

rapport (AR4)10, idet målinger fra satellitter viste, at den årlige hav-

stigning – som illustreret i figur 21-1 – nu var øget til 3,1 mm for 

perioden 1993-2003. Samme resultat er rapporteret af andre for 

perioden 1993-2017 baseret på målinger fra satellitter3,23, hvilket 

svarer til en havstigning på ca. 30 cm på 100 år, mens traditionelle 

vandstandsmålinger fortsat viste en havstigning på 1,8 mm/år. Uden 

at undersøge, hvad der kunne ligge til grund for denne forskel be-

tragter IPCC det høje tal som det ”korrekte”, og det har været 

gældende siden, selv om der er en række tekniske problemer med 
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højdemåling fra satellitter. Desuden hævder IPCC, at den tiltagende 

havstigning fortrinsvis skyldes menneskeskabt global opvarmning, 

som ikke bare øger smeltningen af Jordens isskjolde og gletsjere, men 

også skaber en udvidelse af havvandet. 

  

        
 

Figur 21-1. Den globale havstigning siden 1993 baseret på satellitdata. Kilde: 
TOPEX/Jason. sealevel.colorado.edu  

 

 

     Når man skal give en realistisk bedømmelse af de reelle farer ved 

en havstigning, bør man skelne mellem ændringer i det globale hav-

spejl, det såkaldte absolutte eller eustatiske havspejl, der teoretisk set 

er vandstanden målt i forhold til Jordens centrum, og det såkaldte 

relative havspejl, der lokalt beskriver havoverfladens højde i forhold 

til land. I virkeligheden er det udelukkende det sidste, der påvirker 

natur og mennesker ved kysten. For selv om det eustatiske havspejl 

stiger, kan det relative havspejl lokalt påvirkes af, at den faste jord-

skorpe ikke er stabil; nogle steder synker den ganske langsomt, andre 

steder skyder den op, det kaldes isostasi. Det er tilfældet med øer af 

vulkansk oprindelse, der ligger på mødet mellem to kontinentalplader, 

f.eks mange koraløer (se Myte 22). Det kan også skyldes ændringer i 

belastningen af jordskorpen i forbindelse med bortsmeltning af glet-

sjere, f.eks. langs Norges kyster og den Botniske Bugt i Nordsverige og 

Finland, hvor jordskorpen endnu hæver sig mærkbart, i dag mere end 

1 cm om året, efter at være blevet befriet for istidens tunge ismasse 

(se Myte 24). 
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Måling af vandstandsændringer. Det globale havniveau beregnes på 
grundlag af målinger af det relative havniveau ved anvendelse af 
vandstandsmålere opstillet ved havne, såkaldte havnemålinger. Måle-
serier herfra – hvor nogle går helt tilbage til 1700-tallet og den læng-
ste Amsterdam Ordnance Datum eller Normaal Amsterdams Peil (NAP) 
går tilbage til 1675 – fortæller om de lokale ændringer i havspejlet 
gennem tiden. Når de mange vandstandstal er blevet korrigeret for 
lokale jordskorpebevægelser og meteorologiske påvirkninger, benyt-
tes udvalgte måleserier fra hele kloden til at konstruere en vand-
standskurve, som giver et tilnærmet billede af ændringerne i det 
globale havniveau. 
     Siden 1992 er de traditionelle vandstandsmålinger suppleret med 
målinger fra satellitter, der ude fra rummet er i stand til at måle af-
standen ned til Jordens havoverflade. Satellitterne udsender pulseren-
de mikrobølger til havoverfladen og måler, hvor lang tid det tager for 
signalet at komme tilbage. Signalets hastighed påvirkes blandt andet 
af luftens indhold af vanddamp, men det korrigeres der for. Målinger 
fra satellitter benytter en matematisk model af Jordens form (geoiden) 
som reference. Men det er ikke uden problemer: Afstanden mellem 
satellit og havoverfladen kan endnu kun måles med en nøjagtighed på 
2-3 cm, og ydermere ændrer Jorden form, rent faktisk ændrer den sig 
mere end havspejlet. Et overbevisende tegn på, at satellitmålingerne 
er behæftede med fejl er det faktum, at de gennem de forløbne år er 
justeret tre gange, således, at de nye angivelser af oceanernes vand-
stand ved hver justering er bragt til at passe med IPCC´s vandstands-
prognoser på det pågældende tidspunkt, og det er – som havforskeren 
Jens Morten Hansen udtrykker det – uacceptabelt efter enhver 
normalvidenskabelig norm. Eller udtrykt på en anden måde: Det er 
ren propaganda, ikke videnskab. 
     Det er også et problem, at de benyttede satellitter udskiftes med 
jævne mellemrum. TOPEX/Poseidon blev som den første taget i brug 
den 10. august 1992. Den 7. december 2001 fulgte Jason-1, som den 
20. juni 2008 blev afløst af Jason-2, og senest af Jason-3 den 17. januar 
2016. Det europæiske rumforskningscenter ESA´s satellit ENVISAT 
blev taget i brug den 1. marts 2002. Sidste gang forskerne havde 
kontakt med ENVISAT var den 8. april 2012. Hver især har de på-
gældende satellitter således kun udført målinger i en periode på 10 år 
eller derunder. 
     Satellitterne måler det absolutte havspejl og kan måle ”bakker” og 
”dale” på havoverfladen skabt af havstrømme. For eksempel hæver 
Golfstrømmen havspejlet omkring 5 m, mens overfladen i Det Indiske 
Ocean er 30-40 cm lavere end man skulle forvente på grund af 
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fordampning. Et andet eksempel er den markante havstigning i det 
vestlige Stillehav i perioden 1993-2012, der skyldtes en stigning i 
styrken af passatvinde. Satellitter kan således måle regionale variatio-
ner i havspejlet og ændringer i varmeudvidelsen på dybt vand. Der-
imod kan de ikke måle nær kysten, men det er jo netop dér, at en 
havstigning har betydning for natur og mennesker, så man kan godt 
sige, at satellitterne måler de forkerte steder.  
_________________________ 
 

     Det globale havspejl stiger hovedsageligt af to grunde: Ved tilførsel 

af vand fra smeltende gletsjere og ved varmeudvidelse af havvandet 

som følge af stigende vandtemperatur siden sidste istid. Vand, der er 

10-20 grader varmt, har en varmeudvidelseskoefficient på 88-207 

mikrometer/meter/grad. Det betyder, at en vandsøjle på 100 m fylder 

9 cm mere ved 11 grader end ved 10 grader, og ca. 20 cm mere ved 20 

grader end ved 19 grader. For de dele af oceanerne, der ligger mellem 

breddegraderne 65o S og 65o N, gælder, at middeltemperaturen ved 

havoverfladen er ca. 20 grader, og i 100 m´s dybde godt 16 grader, 

mens havvandets middeltemperatur i 400 m´s dybde er ca. 9 grader. 

Det betyder, at hvis havvandet ned til 400 m´s dybde opvarmes 1 grad, 

vil dette bidrage med en varmeudvidelse på ca. 25 cm. Data fra ARGO-

projektet, hvor ca. 3000 bøjer flyder rundt i verdenshavet og løbende 

måler temperaturen ned til 1.900 m´s dybde, viser, at den gennem-

snitlige opvarmning af havvandet fra 0-700 m´s dybde i perioden 

1993-2019 beløber sig til ca. 0,2 grader. Det betyder, at havvandets 

varmeudvidelse i de seneste snart tre årtier udgør ca. 5 cm af den 

globale havspejlsstigning. 

     Vandet i oceanernes dybere dele opvarmes kun meget langsomt 

efter istidens 100.000 års lange kuldeperiode. Omløbstiden for de 

øvre vandmasser er omkring 10 år, mens den for oceanernes dybe 

dele er mindst 1.000 år. Det skyldes, at varmt vand har vanskeligt ved 

at bevæge sig ned mod bunden. Da der kun sker en ringe opblanding 

af de dybe vandmasser og overfladevandet, vil varmen være meget 

længe om at trænge ned til større dybder end 1 km, hvorunder langt 

det meste vand på kloden befinder sig. Oceanernes dybe vandmasser 

er derfor fortsat meget kolde trods mere end 10.000 år med varmt 

klima. På dybder større end 2.000 m er temperaturen under 3 grader.  
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Figur 21-2. Et eksempel på, hvorledes NOAA ved gennemgribende justering 
af satellitmålinger af det globale havspejl for perioden 1993-2015 har 
”påvist” en tiltagende havspejlsstigning. Det er sket ved at hæve de målte 
data i første omgang for perioden 1993-2000 og siden også for perioden 
2003-2008. Kilde: N.-A. Mörner 2017 15.  
 

 

     På meget kort sigt spiller tidevand og meteorologiske påvirkninger 

som vindstuvning og ændringer i lufttrykket en stor rolle. Jo højere 

lufttryk, jo lavere vandstand. En stigning i lufttrykket på 1 hPa (1 

hektoPascal = 1 millibar) skaber en forøgelse i trykket på havoverfla-

den svarende til et fald i vandstanden på 1 cm. Til gengæld vil hav-

niveauet stige tilsvarende andetsteds. Da lufttrykket i løbet af året kan 

variere mellem 950 og 1.050 hPa, medfører det i sig selv kortvarige 

lokale variationer i vandstanden på mellem +60 cm og -40 cm. Det 

skal understreges, at smeltning af havis ikke påvirker den globale 

vandstand, fordi den mængde vand, isen fortrænger, svarer til massen 

af isen. 

     I det følgende gives eksempler på, hvorledes der gribes til vidt-

gående administrative justeringer for at skabe en tiltagende global 

havspejlsstigning, der gør indtryk.  

     Satellitmålingerne fra NOAA, som IPCC støtter sig til, viser, at det 

globale havspejl siden 1993 er steget 3,1 mm/år. Det er betydeligt 

mere end data fra traditionelle vandstandsmålere, der viser 1,8 
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mm/år. Ifølge den svenske havforsker Nils-Axel Mörner skyldes denne 

forskel, at NOAA har hævet de målte data i første omgang for perioden 

1993-2000 og siden også for perioden 2003-2008 15. På denne måde 

kunne IPCC demonstrere, at havspejlsstigningen efter 1993 er til-

tagende. Uden denne gennemgribende justering ville NOAA´s satellit-

data, ifølge Nils-Axel Mörner, vise en havspejlsstigning på kun 0,45 

mm/år, og satellitdata fra det franske datacenter AVISO, der ana-

lyserer satellitdata for det franske rumforskningscenter – ville kun 

vise 0,76 mm/år, hvilket ligger indenfor viften af traditionelle vand-

standsmålinger, der – som vist i figur 21-2 – ligger under 1,7 mm/år.  

   

         
 

Figur 21-3. Et eksempel på, hvorledes en gruppe forskere ved University of 
Colorado, USA, i 2014 hævede de målte temperaturdata fra TOPEX/ 
Poseidon-satellitten og dermed øgede havspejlsstigningen fra 2,6 mm/år til 
3,5 mm/år. Kilde: D. Burton 2018 2.  
 

     Forskere fra University of Colorado, USA, har – som vist i figur 21-3 

– korrigeret data fra satellitten TOPEX/Poseidon3. Dermed er en hav-

spejlsstigning på 2,6 mm/år blevet hævet til 3,5 mm/år. Endnu mere 

vidtgående justeringer er netop foretaget af AVISO. Som illustreret i 

figur 21-4, har AVISO korrigeret data fra den europæiske satellit 

ENVISAT for perioden 2002-2012 2; en havspejlsstigning på 0,76 

mm/år er blevet hævet til 2,33 mm/år, hvilket har øget den globale 

havspejlsstigning med en faktor 3.  

     En anden gruppe forskere ved University of Colorado med den 

amerikanske havforsker Steven Nerem i spidsen hævder, at de har 

påvist en acceleration i den globale havstigning på 0,084 mm/år/år 

baseret på satellitdata16. Men den pågældende artikel er kritiseret fra 
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mange sider1,4,25: Den ”påviste” acceleration er nemlig fremkommet 

ved, at forskerne har reduceret hastigheden i havspejlsstigning base-

ret på TOPEX/Poseidon-data, nemlig fra 3,4 mm/år til 3,1 mm/år for 

tiden før 2005. Det kan tilføjes, at de nye Jason-3 målinger efter januar 

2016 ikke viser nogen tiltagende havstigning, hvilket tydeligt fremgår 

af figur 21-1. 

 

          
 
Figur 21-4. Et eksempel på det franske datacenter AVISO´s vidtgående 
korrektion af ENVISAT-satellittens målinger for perioden 2002-2012. AVISO 
har hævet en global havspejlsstigning fra 0,76 mm/år til 2,33 mm/år, hvilket 
har øget havspejlsstigningen med en faktor 3. Det er stort set sket ved at 
sænke de målte målinger for tiden før 2010 og hæve tallene for tiden efter 
2010.  Kilde: D. Burton 2018 2. 

 

     De mange fejl i satellitternes data fremgår af de gentagne justerin-

ger af allerede målte målinger, men det burde være indlysende, at 

robuste data ikke behøver gentagne justeringer længe efter, at de er 

blevet målt. Når forskerne alligevel foretager gentagne korrektioner, 

må det i bedste fald være udtryk for stor usikkerhed omkring ind-

komne data fra satellitter6,15,18. 

     IPCC´s påstand om, at det er meget sandsynligt, at det globale hav-

spejl stiger med tiltagende hastighed finder da heller ikke støtte i data 

fra traditionelle vandstandsmålinger, og her er det væsentligt at følge 

tendensen i havstigningen over en lang årrække. Figur 21-5 viser fire 
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serier af vandstandsmålinger fra vidt forskellige steder på kloden: 

Honolulu på Hawaii i Stillehavet, Fremantle i Vestaustralien, Reykjavík 

i Island og Marseille ved den franske Middelhavskyst.  

 

      

      

      

     
 

Figur 21-5. Fire serier af vandstandsmålinger fra forskellige steder på kloden: 
Honolulu på Hawaii i Stillehavet, Fremantle i Vestaustralien, Reykjavík i 
Island og Marseille i Frankrig. Kilde: Fra NOAA´s liste over 375 stationer med 
vandstandsmålere http://sealevel.info/MSL_global_ thumbnails5.html    

 

 

     En lang dataserie fra Honolulu viser en havspejlsstigning på +1,48 

mm/år over perioden 1905-2019, Fremantle +1,69 mm/år over perio-

den 1897-2016, Reykjavík +2,26 mm/år over perioden 1956-2016, og 

for Marseille +1,28 mm/år over perioden 1885-2017. Vandstands-

målingerne fra disse højt kvalificerede stationer viser, at der ikke er 

nogen hverken nævneværdig eller usædvanlig acceleration de seneste 

http://sealevel.info/MSL_global
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100-120 år, selvom indholdet af CO2 i atmosfæren er tiltaget drastisk 

fra 0,33 ppm/år i perioden 1900-1950 til 1,17 ppm/år i 1950-2000 og 

2,25 ppm/år i 2000-2019 19,20. Kritikere vil sikkert påstå, at der her i 

udvalget af målestationer er tale om cherry-picking. Men for at vise, at 

de viste fire stationer er typiske, henvises til NOAA´s liste over 375 

stationer med vandstandsmålinger fra forskellige dele af verden. 

 

            
 

Figur 21-6. Det relative havniveau samt hastigheden og accelerationen i hav-
spejlstigning ved Amsterdam for perioden 1766-2011, som er en af de læng-
ste måleserier i Europa. Kilde: Ph.J. Watson 2017 24. 

 

 

     Mange forskere har testet, om måleserier fra traditionelle vand-

standsmålere forskellige steder på Jorden viser tegn på en tiltagende 

havstigning, der er alarmerende, men finder, at det gør de ikke 
5,14,15,17,19,24. De viser overensstemmende stabil til aftagende havstig-

ning både på det lokale og globale plan, således som det fremgår af 

figur 21-6 og figur 21-7. Data fra 570 havnemålinger fra det oceano-

grafiske center i Liverpool, der driver databasen Permanent Service for 

Mean Sea Level (PSMSL) med traditionelle vandstandsmålinger fra 

hele kloden, viser en havstigning på 1,04 mm/år – og at der ikke har 

været nogen tiltagende havstigning i perioden 2008-2018, havstignin-

gen har snarere været aftagende19. Tilsvarende siger NOAA´s 2016-
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rapport baseret på 200 traditionelle vandstandsmålere fra USA´s vest- 

og østkyst, at der ikke har været nogen accelererende havstigning22. 

Så dermed synes oplysningerne i IPCC´s rapporter 1900, 1995 og 

2001 at være korrekte, hvorimod oplysningerne i klimapanelets 2007- 

og 2013-rapporter er tvivlsomme. 

  

             
 
Figur 21-7. Den globale havstigning 1904-2003 baseret på data fra 9 vand-
standsmålere viser en aftagende havspejlsstigning. Kilde: S.J. Holgate 2007 5. 
 

 

     Naturligvis optræder der perioder, hvor havspejlet stiger mere end 

i andre periode. Som det fremgår af figur 21-8A, har der været 

fortilfælde med tiltagende havstigning12. Det gælder tiden omkring 

1880 og igen i perioden 1940-1960. I 1980´erne viste havnemålinger 

en global havstigning på 5,3 mm/år, hvilket er exceptionelt5. Men 

disse perioder er blevet efterfulgt af perioder med aftagende havstig-

ning. De tydelige udsving i hastigheden af den globale havstigning er – 

som det er illustreret i figur 21-8B – blandt andet sammenfaldende 

med udsvingene i den såkaldte atlantiske multidekadale svingning 

AMO; en tiltagende havstigning er sammenfaldende med et øget AMO-

indeks. 

 

AMO. I den nordlige del af Atlanterhavet findes en naturlig svingning i 
havtemperatur og havspejl, hvor forholdsvis varme perioder på 35-40 
år med lidt højere hav afløses af kølige perioder af samme varighed 
med lidt lavere hav. Fænomenet kaldes den atlantiske multidekadale 
svingning, eller blot AMO, og blev først påvist så sent som i 1994.  
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Figur 21-8. (A) Ændringer i hastigheden af den globale havstigning siden 
begyndelsen af 1800-tallet. Udsvingene er sammenfaldende med AMO-effek-
ten. (B) Den atlantiske multidekadale svingning, eller blot AMO. Når tempera-
turen topper, er vandstanden 3-4 cm højere end i kolde perioder. Kilde: (A) S. 
Jevrejeva m. fl., 2006 12. (B) NOAA og http:www.appinsys.com/global 
warming/SixtyYearCycle.htm 

 

 
     Det såkaldte AMO-indeks, der beregnes som ændringer i den gen-
nemsnitlige havtemperatur i Atlanterhavet mellem ækvator og Grøn-
land, viser en forskel på op til 0,5 grader i havtemperaturen mellem 
varme og kolde perioder. Når temperaturen topper, er vandstanden 3-
4 cm højere end i kolde perioder. Med en AMO-svingning på 70-80 år, 
skal man derfor være varsom med at bruge for korte måleserier, hvis 
man vil undgå at drage forhastede slutninger om tendensen i hav-
spejlsændringer. Der er endnu ikke fundet en forklaring på de meka-
nismer der ligger bag AMO-fænomenet. Det kan dog ikke tilskrives 
menneskeskabte klimaforandringer, for iskerner fra Grønland og 
borekerner fra havbunden viser, at fænomenet kan følges 8.000 år 
tilbage og har dermed været en fast bestanddel af klimasystemet siden 
sidste istid.  
_________________________ 
 

     Men der er også forskere, som sætter spørgsmålstegn ved de kon-

klusioner om den globale havstigning, der drages på basis af de talrige 

havnemålinger. Det gælder havforskeren Svetlana Jevrejeva, der i 

spidsen for en lille gruppe forskere har analyseret 1.277 traditionelle 
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havnemålinger fra PSMSL-databasen for perioden 1807-2010 13. 

Undersøgelsen viser – ikke overraskende – en global havstigning på 

1,9 ± 0,3 mm/år op gennem 1900-tallet og 1,8 ± 0,5 mm/år for perio-

den 1970-2008, men med store regionale forskelle, såsom 4,1 mm/år i 

det antarktiske område og 3,6 mm/år i Arktis. For hele perioden har 

forskerne beregnet en tiltagende havstigning på så lidt som 0,003 

mm/år/år, hvilket er overraskende lidt i betragtning af, at perioden 

dækker tiden fra slutningen af den Lille Istid og frem til vores varme-

tid. Men nu kommer vi til det kontroversielle i den pågældende under-

søgelse: Forskerne har nemlig korrigeret de mange data fra den nord-

lige halvkugle for de stadige jordskorpebevægelser efter bortsmelt-

ningen af istidens vældige isskjolde ved at anvende den såkaldte ICE-

5G-model21, som kan give en usikkerhed på op til 8 mm/år for den 

enkelte lokalitet, f.eks. i Arktis og Antarktis. Derfor er det proble-

matisk, når Svetlana Jevrejeva og hendes team af forskere mener at 

kunne påvise, at der er en særdeles god overensstemmelse mellem 

havnemålingernes og satellitmålingernes havstigning på henholdsvis 

3,1 ± 0,6 mm/år og 3,2 ± 0,4 mm/år for perioden 1993-2010, ikke 

mindst fordi de samme forskere – som nævnt ovenfor – har fundet en 

havstigning på 1,8 ± 0,5 mm/år for perioden 1970-2008 på basis af 

havnemålinger.      

     Hvorfor er havstigningen ikke tiltaget de seneste årtier? Hvis smelt-

ningen af gletsjere og isskjolde har været så stor og ekstraordinær op 

gennem 1990´erne og ind i det nye århundrede, således som IPCC og 

nyhedsmedierne hævder, ville man netop forvente, at smeltningen 

afspejlede sig i en øget havspejlsstigning i havnemålingerne, men det 

er ikke tilfældet. Den globale opvarmning, som gjorde en ende på den 

Lille Istid, resulterede i en havstigning i årtierne efter 1850, men siden 

midten af 1900-tallet har havstigningen – udover havvandets varme-

udvidelse, der ifølge IPCC udgør 42 pct. af havstigningen – tilsyne-

ladende kun været påvirket af naturlige svingninger. Hvor gemmer 

vandet sig? Måske er det fordampet og atter landet som sne på toppen 

af klodens to store isskjolde (se Myte 19). At skulle forudsige 

fremtidens havspejl er derfor en udfordring på grund af de mange 

faktorer, der påvirker det komplekse klimasystem. I 2007 vurderede 

IPCC, at havstigningen ville nå 60 cm i år 2100, men i 2013-rapporten 

var tallet ændret til 90 cm11, og siden har flere artikler angivet en 
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forventelig havstigning på 2,0-2,7 m i dette århundrede, men alle disse 

forudsigelser er baseret på fremskrivning af upålidelige og korrigere-

de data fra satellitmålinger.  

 

Konklusion. Anvendelsen af satellitter til måling af havspejlets niveau 

er problematisk og må siges, selv efter snart 30 års brug, fortsat at be-

finde sig i en indkøringsfase, hvorimod traditionelle vandstands-

målinger er mere brugbare i både regional og global sammenhæng. 

Mange forskeres analyse af talrige tidsserier fra traditionelle vand-

standsmålinger i alverdens havne, viser, at den nuværende globale 

havstigning generelt ligger i intervallet 1,0 til 1,5 mm/år, mens de 

meget usikre satellitmålinger viser en stigning på 3,1 mm/år. I dag 

benytter IPCC de høje tal, givetvis 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 traditionelle vandstandsmålin-

ger, bl.a. fra PSMSL´s og NOAA´s databaser, der viser en beskeden 

stigning i det globale havspejl og en manglende accelererende hav-

stigning. Vandstanden i verdenshavene er dokumenteret fra hundred-

vis af havne med århundredlange serier af daglige vandstandsmålin-

ger, 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 klimatilpasning ved 

kyster rundt i verden (se Myte 31). Den påståede alarmerende af-

smeltning af Grønlands Indlandsis og Antarktis afspejler sig ikke i en 

øget havstigning ved kysterne. Det, der har betydning for natur og 

mennesker ved kysten, er ikke den beskedne globale havstigning på 

mindre end 2 mm/år, men havets højde i forhold til land på en given 

lokalitet, det såkaldte relative havniveau – og vejret. Eftersom den glo-

bale 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 10-15 cm per århundrede er dén som 

digelandet Holland og dets myndigheder og store vandbygnings-

firmaer anser for det mest realistiske scenarie. 
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Myte 22 

Tropiske koraløer drukner  
 
 
Mange miljøforkæmpere – og med dem USA's tidligere vicepræsi-
dent 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 klima-
flygtninge. Men påstanden bunder i uvidenhed og er i strid med 
solide, naturvidenskabelige fakta.  
 

Hver gang der holdes en klimakonference, hører vi om tropeøer, der 

er ved at drukne, og at det sker, fordi havet stiger som en konsekvens 

af menneskeskabt global opvarmning. Klimakonferencen i Bonn i 

november 2017 var ingen undtagelse. På konferencen påstod repræ-

sentanter fra den lille tropiske østat Fiji i Stillehavet, at deres øer er 

ved at forsvinde i havet som følge af menneskeskabte klimaforan-

dringer, og at beboerne derfor er klimaflygtninge. Det samme sagde 

repræsentanten for Maldiverne på klimakonferencen i Polen i novem-

ber 2013, da han bad verdenssamfundet om at hjælpe de nødstedte 

koraløer i Det Indiske Ocean mod udslettelse ved at reducere ud-

slippet af CO2 i atmosfæren. Og i 2006 hævdede USA´s tidligere vice-

præsident Al Gore, at Stillehavets koraløer vil drukne, fordi havet 

stiger som en konsekvens af menneskeskabt global opvarmning, og at 

det vil skabe tusindvis af klimaflygtninge10. Selvom en britisk landsret 

i 2007 fastslog, at der ikke er videnskabeligt belæg for Al Gores på-

stand3, formidler FN´s klimapanel IPCC og nyhedsmedierne fortsat 

budskabet om, at atollerne og øsamfundene en dag vil forsvinde på 

grund af en menneskeskabt havstigning. Således udtalte FN´s gene-

ralsekretær Ban Ki-Moon i 2012, at østaten Kiribati i Stillehavet er ved 

at blive opslugt af havet. 

     Mange af øerne i Stillehavet og det Indiske Ocean er lavtliggende 

koraløer, kaldet atoller, hvor den enkelte atol er opbygget af koralrev, 

der mere eller mindre omkranser en lagune, således som det er 

illustreret i figur 22-1. De højeste naturlige punkter på en atol stikker 

kun få meter op over havets overflade. Det er derfor naturligt at tænke 
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sig, at et stigende havniveau vil kunne få alvorlige konsekvenser for 

disse øer, men koraløer er fra naturens side et landskab i stadig foran-

dring. De indgår i et naturligt økosystem, der er i balance med de her-

skende naturforhold, dvs. vind, bølger, havniveau og tilførsel af 

næringsstoffer. Den kendsgerning, at kloden rummer utallige atoller, 

som har overlevet en global havstigning på mere end 120 m siden 

sidste istid, viser, at koraløerne tilpasser sig, de drukner ikke så let. 

Derfor er der heller ikke noget belæg for de mange dommedags-

profetier4.  

  

       
 

Figur 22-1. Tværsnit af en koralø med lagune. Øens kerne bestående af koral-
sand og -grus hviler på en gammel vulkan og omkranses af rev af levende 
koraller.  

 

 

Dannelsen af en atol. De fleste atoller er af vulkansk oprindelse. Når 
en vulkan vokser op fra havdybet og når op over havoverfladen i det 
tropiske ocean, dannes der et koralrev omkring vulkanøen. I takt med 
at vulkanen bliver ældre i geologisk forstand og afkøles, begynder den 
at synke ganske langsomt, fordi det magmakammer, som de mange 
udbrud har skabt dybt under vulkanen, trækker sig sammen. Samtidig 
vokser koralrevet opad, fordi korallerne er levende dyr, der klarer at 
holde trit med denne indsynkning. Til sidst vil vulkanøen forsvinde 
under havoverfladen og efterlade en ring af koraløer, der mere eller 
mindre omslutter en lagune. Nutidens tropeøer befinder sig på for-
skellige stadier i denne naturlige og uundgåelige proces. Det gælder 
både Fiji-øerne i Stillehavet og Maldiverne i Det Indiske Ocean.  
_________________________ 
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     Atollerne er omkranset af levende rev af koraller, som lever i sym-

biose med alger11. Når havet stiger følger koralvæksten med. Koraller-

ne har en vækst, som ikke har problemer med at holde trit med en 

eventuel havstigning på 3-5 mm om året, hvilket ligger over IPCC´s 

prognoser på omkring 3 mm. Men atollerne er samtidig dynamiske 

landskaber, eller snarere havskaber. Under kraftige storme nedbryder 

havets bølger den hårde koralsten og bringer det dannede koralsand 

og -grus ind på atollernes overflade, hvor det aflejres som store 

banker7,25. Sommetider forsvinder atoller under bølgerne, men det 

hindrer ikke koralerne i at vokse. Det er en evig kamp mellem land og 

hav, og en helt nødvendig proces for atollernes overlevelse. 

     Som endnu en vigtig brik i denne proces, der opbygger og vedlige-

holder koraløerne, er papegøjefisk, hvis videnskabelige navn er 

Scaridae. Denne gruppe fisk, der optræder med omkring 95 arter i 

Stillehavet og i Det Indiske Ocean, spiller en betydelig rolle i den 

såkaldte bioerosion11; med deres kraftige tandsæt bryder papegøje-

fiskene stykker af korallerne, tygger stenmaterialet, og afgiver det 

igen. Et enkelt individ af papegøjefisk producerer hvert år i omegnen 

af 100 kilo koralsand. Disse fisk er derfor helt afgørende for koral-

revenes eksistens.  

    Hvordan koraløerne fungerer som dynamiske systemer har været 

genstand for megen forskning5,7,24,25. Talrige undersøgelser viser, som 

illustreret i tabel 22-1, at atoller tilpasser sig havspejlsændringer 

under forudsætning af, at mennesket ikke griber ind og afbryder de 

naturlige processer f.eks. ved at bygge diger, så koralsand og -grus 

ikke løbende kan fyldes op på koralrevets overflade ved hjælp af 

bølger, tidevand og vind21.  

     Undersøgelser af en række koraløer i Stillehavet og Det Indiske 

Ocean, hvor forskerne har sammenlignet historiske flyfotos med 

satellitfotos, viser, at øerne har klaret sig fint til trods for den påståede 

stigning i havniveauet. Af 27 koraløer centralt i Stillehavet viste 43 

pct. ingen ændring i størrelse, 43 pct. var vokset i størrelse, mens kun 

14 pct. af øerne var blevet mindre24.  

     To øer tilhørende østaten Kiribati i Stillehavet er fulgt i 61 år, to 

andre i 35 år. I løbet af den tid er de fire øers størrelse øget med hen-

holdsvis 30, 16, 12 og 3 pct. Og når det gælder østaten Tuvalu, der 

ligeledes ligger i Stillehavet, er der gennem de seneste 40 år sket for-
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andringer med kystlinjen på alle østatens 101 øer, idet 74 af øerne er 

vokset, mens 27 er skrumpet i areal13. Samlet set er væksten på 2,9 

pct. eller 73,5 ha. Tilvæksten skyldes øget tilførsel af sediment fra 

koralrevenes ydersider. Menneskets indflydelse er her begrænset, idet 

kun 11 af de pågældende øer er permanent beboede og af disse har 

kun to af øerne en befolkning på mere end 600 mennesker. 

  

       
 

Tabel 22-1. Nogle eksempler på studier, hvor forskere har fulgt kystudviklin-
gen på en række koraløer i Stillehavet og Det Indiske Ocean. Som det ses, er 
langt flertallet af koraløerne stabile eller er vokset i areal trods IPCC´s og 
mediernes påstand om, at øerne er ved at blive opslugt af et stigende hav. 
Kilde: N. Biribo & C.D. Woodroffe 2013 2, P.S. Kench m.fl. 2015 14, M.R. Ford & 
P.S. Kench 2015 9, V.K.E. Duvat & V. Pillet 2017 6; P.S. Kench m.fl. 2018 13, S.J. 
Purkis m. fl. 2016 22, L. Testut m.fl. 2016 23. 

 

 

     Så der er bestemt ingen tegn på, at hverken Kiribati-øerne, Tuvalu-

øerne eller de andre koraløer i Stillehavet og Det Indiske Ocean snart 

vil befinde sig under havoverfladen. De lavtliggende koraløer har en 

naturlig modstandskraft mod et stigende havniveau – forudsat at 

mennesket ikke griber forstyrende ind i det naturlige økosystem 4,6,8,24. 

     Det hævdes også, at et stigende havniveau ødelægger øernes fersk-

vandsforekomster, men denne påstand bunder også i uvidenhed om, 

hvorledes koraløers ferskvandsforekomster dannes. Det beskriver 

den norske biolog Morten Jødal i bogen Miljømytene11. Koraløernes 

ferskvandsforekomster danner – som illustreret i figur 22-1 – en slags 
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linse på det porøse koralsand og -grus. Her vil saltvand normalt træn-

ge ind, men da ferskvand er lettere end saltvand, vil ferskvandet flyde 

som en linse på saltvandet neden under. Ferskvandet i linsen stammer 

udelukkende fra nedbør, og mængden af vand balanceres gennem 

tilførsel og indvinding. En underjordisk ferskvandskilde, som vi ken-

der det fra fastlandet, findes ikke på koraløerne. Linsen af ferskvand 

flyder på saltvandet i en porøs blanding af sand og grus dannet af 

koralmateriale og kan derfor ikke ødelægges af et stigende havniveau.  

     Mange tropeøer ligger på udsatte steder, hvor to kontinentalplader 

mødes. Eksempelvis ligger Fiji-øerne i Stillehavet i en ekstremt udsat 

zone, hvor den australske kontinentalplade møder Stillehavspladen. 

Det indebærer, at nogle områder på øerne synker, mens andre hæves. 

Vanua Levu – den næststørste ø i Fiji – ligger præcis i mødefeltet mel-

lem de to plader, og må af den grund forventes at være ustabil med 

hensyn til havniveau. På Vanua Levu var landsbyen Vunidogoloa den 

første, som måtte fraflyttes på grund af indtrængende vand fra havet, 

men nyhedsmedierne undlod at fortælle, at problemerne med huse, 

der står i vand, indtraf allerede i slutningen af 1940´rne. I midten af 

1950´erne ønskede beboerne i Vunidogoloa derfor at flytte højere op i 

landskabet, men de havde ikke midlerne til at bygge nye huse. Derfor 

fandt flytningen først sted i perioden 2010-2014. Ikke desto mindre 

hævdede NRK – den norske pendent til DR – 12 november 2017 i 

programmet Søndags-revyen, at ”ingen steder mærkes klimaændrin-

gerne mere end på den lille østat Fiji i Stillehavet”12.   

     Det samme gælder Salomonøerne i Stillehavet. De består af to lange, 

parallelle ørækker, dannet ved foldning og brud på et sted, hvor to 

kontinentalplader støder sammen, så jordskorpen i øjeblikket synker. 

Det oplever øboerne naturligvis som en havstigning, og det blev af 

Videnskab.dk i 2016 slået stort op: Første videnskabelige evidens: 

Havstigning har slugt fem Stillehavsøer – og videre hed det: Salomon-

øerne kan ses som et indblik i de fremtidige konsekvenser af en 

accelererende havstigning. Men det er forkert, for hvis det var klima-

ændringer, som var årsagen til at havet stiger, burde alle øerne vise 

samme udvikling. Det gør de ikke. Det er altså ikke havet, der stiger 

unormalt, men det er landet som synker – lidt forskelligt fra ø til ø. 

     Den svenske havforsker Nils-Aksel Mörner, der tidligere har været 

præsident for den internationale INQUA-Kommission for Havniveau-
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ændringer og Kystudvikling, har ledet et internationalt havniveau-

projekt på Fiji-øerne i 2016-17 og på Maldiverne i 2000-2008. Mörner 

konkluderer, at alle tilgængelige observationsfakta samlet langs 

kysten af et stort antal øer viser, at havniveauet ud for øerne stort set 

har været stabilt de seneste 40 år17,18. Det samme gælder for hav-

niveauet ved Tuvala, Vanuata og Kiribati. Derimod har det vist sig, at 

havniveauet i denne del af Stillehavet påvirkes af vejrfænomenerne La 

Niña, der skaber højere havniveau, f.eks. i 2012, og El Niño, der med-

fører et lavere havniveau, hvilket var tilfældet i 2017 (El Niño, se Myte 

3). Den registrerede forskel i havniveau mellem lavt og højt var 10 cm. 

     Der er intet videnskabeligt belæg for, at atollerne i Stillehavet og i 

Det Indiske Ocean er ramt af et unaturligt stigende hav og der er heller 

intet, der kan koble lokalbefolkningens problemer sammen med et 

stigende indhold af CO2 i atmosfæren16. De problemer, der knytter sig 

til koralrevene er et resultat af en befolkningstilvækst og bosættelser i 

oversvømmelsestruede områder26. Sand- og grusgravning, anlægs-

virksomhed og udvinding af ferskvand – og ikke mindst en omfattende 

forurening af havvandet (se Myte 23) – bidrager til at nedbryde koral-

øerne, så de er mere sårbare over for helt naturlige oversvømmelser  
1,20. Verdens koraller er tilstrækkelig robuste til at klare klima-

forandringer, men når lokalsamfundene ødelægger korallernes natur-

lige miljø er sagen en ganske anden18. Det er altså en række selvskabte 

forhold sammen med stormbegivenheder – og manglende hensyn-

tagen til et lokalt stigende relativt havniveau – som ligger til grund for 

de dramatiske fotoreportager af oversvømmelser, som vises i fjern-

synets nyhedsudsendelser. Myndighederne på atollerne bør tilpasse 

infrastrukturen til atollernes dynamiske natur – hvis der overhovedet 

er vilje til det, for verdenssamfundet kan ikke hjælpe atol-samfundene 

i Stillehavet og i Det Indiske Ocean, hverken ved at køre mindre i bil 

eller flyve mindre. 

 

Konklusion. Det er i strid med solide, naturvidenskabelige fakta, når 

det påstås, at menneskeskabt global opvarmning sætter tropernes 

koraløer under vand. Fakta er, at øerne synker i havet på grund af be-

vægelser i jordskorpen og derfor har været ramt af oversvømmelser 

allerede længe før, der i følge IPCC var tegn på menneskeskabte klima-

forandringer. Det er derfor misvisende at hævde, at indbyggerne på 
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Fiji-øerne i Stillehavet og Maldiverne i Det Indiske Ocean er klima-

flygtninge. 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 eksi-

stens er et lokalt anliggende. 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.  
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Myte 23 

Øget surhedsgrad i  
Oceanerne nedbryder  
korallerne  
 

 

Det er en almindelig opfattelse, at menneskets udledning af CO2 
vil føre til en forsuring af verdenshavet og skabe alvorlige pro-
blemer for alle dyr i havet, der danner deres kalkskaller og 
skeletter af calciumkarbonat (CaCO3), såsom muslinger, krebs-
dyr, 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. 
 

Forsuring af havet er et forholdsvis nyt begreb. Det blev indført af den 

amerikanske klimaforsker Ken Caldeira i 2003 1, og i 2010 kom NOAA 

med det alarmerende budskab, at udledningen af CO2 vil forsure hav-

vandet og true livet i oceanerne. Siden er antallet af artikler i nyheds-

medier og tidsskrifter om menneskeskabt forsuring af klodens ocea-

ner eksploderet. Senest i 2019 har en FN-rapport slået alarm: Havets 

krise forstærker klimaforandringerne – og NASA proklamerede on-

line, at siden midten af 1800-tallet er forsuringen af overfladevandet i 

oceanerne øget med omkring 30 pct.7 Men hvad kan virkeligheden og 

historiske data fortælle os – vil oceanerne virkelig syre til?   

     Forsuring er et forkert ord at bruge i forbindelse med havvand. 

Ordet er misvisende, men benyttes, fordi det er tilpas afskrækkende 

og alarmerende. Havvand er bestemt ikke en syre, men en base, og det 

har det været i de seneste 600 mio. år8. Hvis havvand havde været en 

syre, ville det med fortidens høje koncentrationer af atmosfærisk CO2 

for længst have opløst de vældige kalkaflejringer, der gennem forskel-

lige geologiske perioder er dannet på havbunden – og disse aflejringer 

ville i sagens natur ikke kunne gendannes med tilbagevirkende kraft 

og derfor ikke eksistere i dag. At påstå at havet forsures svarer til at 

sige, at en blok is vil begynde at smelte, når temperaturen stiger fra 

minus 10 grader til minus 5 grader. En forsuring kan først finde sted, 

når pH er under 7,0.  
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     Det afgørende spørgsmål er, i hvilken grad vil havvandets pH ændre 

sig i takt med et stigende indhold af CO2 i atmosfæren? 

 

         
 

Figur 23-1. Havvandets målte pH-værdier siden 1910 vist som 10-års gliden-
de gennemsnit af årsmiddelværdierne, der ligger på pH-værdier mellem 7,7 
og 8,4. Der ses en naturlig svingning på omkring 40 år og en svag tendens i 
retning af større pH-værdier (den stiplede linje). Kilde: J. Doogue & J. Nova 
2015 4; M. Wallace 2015 10.  
 

 

pH-skalaen. pH er et udtryk for mængden af H+ ioner i en opløsning. 
Syre er kendetegnet ved et overskud af H+ ioner, hvorimod en base 
har et overskud af OH- ioner. pH-skalaen, der er logaritmisk, går fra 1 
(meget sur) til 14 (ekstrem basisk). Regnvand har almindeligvis en pH 
på 5,1-5,3 (sur), havvand har – som illustreret i figur 23-1 – en pH på 
mellem 7,6 og 8,3 (basisk), mens destilleret vand har en pH på 7,0 og 
er dermed neutral. 
_________________________ 
 

     Verdenshavet udgør et vældigt reservoir af opløst CO2. Det rummer 

38.000 Gt opløst CO2 mod atmosfærens beskedne 770 Gt. Oceanerne 

optræder derfor som en stødpude, der gennem kemiske processer kan 

optage og afgive store mængder CO2 og dermed modstå ændringer i 

pH, også selvom atmosfæren ændrer sammensætning. Hvis der som 

udgangspunkt er en bred kemisk ligevægt mellem CO2 i atmosfæren 

og CO2 opløst i den øvre del af oceanerne, vil et øget indhold af CO2 i 

atmosfæren resultere i et øget indhold af opløst CO2 i havvandet. Den-

ne ligevægt og udveksling af CO2 mellem atmosfære og havvand styres 

primært af temperaturen og følger Henry´s lov, der siger, at mængden 

af en luftart i en væske er proportional med dets partialtryk over væ-
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sken. Derfor fordufter CO2 fra en væske, når den varmes op, idet CO2 

er mindre opløseligt i varmt vand, hvorimod en varm atmosfære kan 

rumme mere CO2 end en kold atmosfære.  

  

           
 

Figur 23-2. Naturlige variationer i havvandets pH (7,9-8,3) i det Sydkinesiske 
Hav gennem de seneste 7.000 år. Kilde: Yiu m.fl. 2009; B. Carter & J. Spooner 
2013 2. 
 

 

     Virkeligheden viser, at ændringer i oceanernes pH-værdi på grund 

af øget indhold af CO2 i atmosfæren falder indenfor de naturlige varia-

tioner i pH både i nutidens og fortidens oceaner. Studiet af fossile 

koraller i Det Kinesiske Hav viser – som illustreret i figur 23-2 – at æn-

dringerne i havvandets pH gennem de seneste 7.000 år ligger mellem 

7,9 og 8,3. Og direkte målinger i nutiden i havområdet mellem 60o N 

og 60o S i Stillehavet viser – som illustreret i figur 23-3 – pH-værdier, 

der svinger mellem 7,8 og 8,5. I samme figur er indtegnet tre stiplede 

linjer, der angiver den beregnede pH-værdi ved tre forskellige 

niveauer af atmosfærisk CO2, nemlig ved 316 ppm svarende til 

niveauet i midten af 1990´erne, 501 ppm og 794 ppm, hvor det sidste 

næsten er det dobbelte af 2015-niveauet. En teoretisk ændring i pH på 

0,4 enheder fra godt 8,3 til godt 7,9 for en tre gange stigning i atmo-

sfærisk CO2 i forhold til det førindustrielle niveau på omkring 280 

ppm kan sammenlignes med den typiske svingning på 0,3 enheder, 

som optræder naturligt i lavvandede dele af oceanerne på måneds- 

eller årsbasis, og også falder indenfor, som vist i figur 23-3, de natur-

lige forskelle i pH i nutidens Stillehav. I et koralrev kan variationen i 

pH gennem et døgn svinge mellem 9,4 og 7,5. 
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     Ganske vist skaber CO2 opløst i vand kulsyre, som nedbryder kalk-

skaller, men i virkeligheden rummer havvand store mængder opløst 

calcium (Ca), der sammen med CO2 danner kalk, som opbygger hav-

dyrenes kalkskaller og skeletter, og dermed bidrager til at binde det 

menneskeskabte CO2, men det ignoreres af alarmforskningen. Ganske 

vist opløses kalken lige så hurtigt, som det aflejres som kalkskallede 

organismer i de dele af dybhavet, der ligger under kompensationsdyb-

den for kalk, the carbonate compensation depth (CCD), dvs. på dybder 

under 4.000-5.000 m under havets overflade. Her kan kalkskallede 

organismer ikke bevares i havbundssedimenterne, fordi kalks opløse-

lighed øges ved faldende temperatur og stigende tryk. Oceanernes 

middeldybde er 3.800 m, og Marianergraven i Stillehavet er med en 

dybde på 10.911 m det dybeste punkt på kloden. Mere CO2 i hav-

vandet vil ikke alene øge kalkdannelsen8, men vil også stimulere foto-

syntesen5. Så når klima- og miljøaktivister i deres kamp for at ”redde 

kloden” ønsker at sænke luftens indhold af CO2, medvirker de i virke-

ligheden til at nedbryde korallerne. 

     Australske forskere har undersøgt korallernes vækst i seks koralrev 

i Det Indiske Ocean ud for Australiens vestkyst, hvor havvandet gene-

relt er opvarmet betydeligt de seneste 100 år3. Undersøgelsen dækker 

tiden fra 1700-tallet og frem til i dag med hovedvægt på perioden 

1900-2010. Forskerne fandt, at korallernes vækst ikke var påvirket i 

negativ retning af varmere vand. På steder, hvor opvarmningen har 

været minimal – 0,02 grader per årti – kunne der ikke registreres 

nogen øget vækst. På de sydligste lokaliteter, hvor havvandets tempe-

ratur er steget mest – 0,10 grader per årti – var korallernes vækst øget 

mest gennem de seneste 110 år. Lidt mindre basisk havvand forår-

saget af stigende udledning af CO2 begrænser altså ikke kalkdannelsen 

på disse breddegrader, men da calcium er mindre opløseligt i koldt 

vand, vil kalkdannelsen aftage på de højere breddegrader, fordi der 

her er mindre calcium til stede til at gå i forbindelse med CO2 og danne 

kalk.  

     Et stigende havniveau er også trukket frem som en trussel for 

koraller og koralrev. Koralerne vokser ned til 150 m dybde afhængig 

af lyset, og er vokset i takt med havstigningen siden istiden. De kan 

sagtens vokse 7-8 mm om året og de hurtigst voksende koraller kan 

vokse 25 cm på et år. 
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Figur 23-3. Naturlige variationer i pH (7,8-8,5) i nutidens Stillehav mellem 
60o N og 60o S. De stiplede linjer angiver de beregnede teoretiske pH-værdier 
ved et indhold af atmosfærisk CO2 på henholdsvis 316, 501 og 794 ppm. Be-
mærk, at en stigning i atmosfærisk CO2 på næsten 3 gange det førindustrielle 
niveau (280 ppm) vil blot medføre et fald i havvandets pH-værdi på 0,4 og 
stadig ligge indenfor de naturlige variationer. Bemærk også, at der stadig er 
lang vej ned til en pH-værdi på under 7,0 – først da kan man tale om en 
forsuring af havvandet. Kilde: Tom V. Segalstad 2013 9.   

 

 

     Miljø- og klimadebatten peger på koralblegning, som den store trus-

sel mod korallernes eksistens og hævder, at dette sker som følge af 

varmere havvand, som igen skyldes global opvarmning. Koralblegning 

er en proces, hvor korallerne i løbet af kort tid mister farven og i 

enkelte tilfælde dør. Blegningen sker imidlertid både, når havvandets 

temperatur stiger og falder, og blegningen er i virkeligheden en tilpas-

ning til skiftende miljøbetingelser. Det forklarer den norske biolog 

Morten Jødal således6: Tropiske koraller er symbiotiske væsner. De 

består af koraldyr med bløde kroppe omgivet af et hårdt ydre skelet af 

kalk. Koraldyrene lever sammen med dinoflagellater, også kaldet 

furealger, der er små encellede organismer, typisk mindre end man 

kan se med det blotte øje. Disse furealger lever inde i koraldyrenes 

celler og giver koralerne farve. Når temperaturen ændres, er det 

algerne, som dør, og koralerne bleges. Det er altså algerne og ikke 

koraldyrene selv, der er følsomme overfor temperaturændringer. Når 
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korallerne bleges, skyldes det, at den eksisterende algeart skiftes ud 

med en ny art, som er bedre tilpasset den aktuelle temperatur eller 

andre ændrede miljøbetingelser. Hvis algekomponenten ikke udskif-

tes, dør korallerne. Koralblegningen er således en overlevelsesstrategi 

for skiftende miljøbetingelser – konkluderer Morten Jødal. Hvis koral-

dyrene kan skifte algekomponenten ud og bleges, kan de overleve. 

Erfaringer fra koralrevet Scott Reef, der ligger i Timorhavet på kanten 

af kontinentalsokkelen 300 km nordvest for det vestlige Australien, 

viser, at korallerne fuldt ud blomstrer op igen efter at have været 

bleget – de er robuste. 

 

Konklusion. Virkeligheden viser, at ændringer i oceanernes pH-værdi 

på grund af øget indhold af CO2 i atmosfæren falder indenfor de natur-

lige variationer i pH både i nutidens og fortidens oceaner. Mere CO2 i 

havvandet vil ikke alene øge kalkdannelsen, men vil også stimulere 

fotosyntesen. Verdens koraller er tilstrækkelig robuste til at klare 

klimaforandringer, men når lokalsamfundene ødelægger korallernes 

naturlige miljø er sagen en ganske anden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



215 
 

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 klimaet7: Danske småøer på vej under vand var titlen på 

den første af artiklerne bragt 5. juli, og hvor Egholm i Limfjorden og 

Anholt i Kattegat blev fremhævet som to øer, der var på vej under 

vand. Artiklerne efterlod det indtryk, at menneskeskabte klimaforan-

dringer er den store synder. Men den naturvidenskabelige side af 

historien er præget af misforståelser, og en blind tillid til scenarier 

skabt af IPCC´s computerproducerede klimamodeller5. Klimamodeller-

nes forudsigelser om uoverskuelige og altødelæggende havstigninger 

forårsaget af menneskeskabt global opvarmning har forståeligt nok 

skabt en katastrofestemning verden over. Men bortset fra nogle kort-

varige afbrydelser er verdenshavet steget siden sidste istids afslut-

ning, en stigning der samlet set beløber sig til 120-140 meter, og skyl-

des naturlige årsager.  

     Den globale vandstand stiger hovedsageligt af to grunde: Ved var-

meudvidelse af havvandet som følge af stigende vandtemperatur 

siden sidste istid og i tiden efter den Lille Istid, men også ved tilførsel 

af vand fra smeltende gletsjere (se Myte 21).      

     Et forskerteam med den danske geolog og klimaforsker Jens Morten 

Hansen i spidsen har rekonstrueret den absolutte vandstand (dvs. 

vandstanden målt i forhold til Jordens centrum) i Nordsøen, Skager-

rak, Kattegat og sydlige Østersø for de seneste 900 år1,3. Det er den 

såkaldte Læsø-kurve, gengivet i figur 24-1, der også giver et godt ind-
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blik i ændringerne i den globale vandstand i samme periode. Læsø-

kurven bygger på kortlægning af gamle strandlinjer og observationer 

fra 26 målestationer i Danmark og vore nabolande, hvor vandstanden 

har været målt siden 1849, og det er det område i verden, der er bedst 

dækket af traditionelle vandstandsmålinger – såkaldte havnemålinger 

– så langt tilbage i tiden.  

  

        
 
Figur 24-1. Den såkaldte Læsø-kurve – en rekonstruktion af den absolutte 
(eustatiske) vandstand (fuldt optrukken kurve) i Nordsøen, Skagerrak, 
Kattegat og sydlige Østersø gennem de seneste 900 år. Vandstandskurven er 
korrigeret for lokale bevægelser i jordskorpen. Kurve A viser den generelle 
tendens i havstigningen siden 1100-tallet som følge af oceanernes fortsatte 
opvarmning og varmeudvidelse efter istiden kun afbrudt af den Lille Istids 
midlertidige sænkning af vandstanden. Kurve B er indtegnet af denne bogs 
forfatter og er en kontrafaktuel kurve, der viser den sandsynlige udvikling i 
den absolutte vandstand, hvis den Lille Istid ikke var indtruffet. Kilde: J.M. 
Hansen m. fl. 2011 3. 
 

 

     Læsø-kurven viser, at den generelle havstigning som følge af 

oceanernes opvarmning efter sidste istid fortsat er mærkbar. Siden 

1300-tallet er havstigningen aftaget til omkring 1,2 mm om året efter 

1849. Efter en periode med relativ høj vandstand under middelalder-

varmen faldt vandstanden ved indgangen til den Lille Istid, fordi 

gletsjerne begyndte at vokse. I den Lille Istids indtraf de laveste vand-

stande omkring år 1300 og 1700. De forholdsvis store vandstands-

ændringer under den Lille Istid viser, at både opbygning og smeltning 

af gletsjere har en umiddelbar indflydelse på havniveaet. Efter 1750 
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slår naturlige svingninger, f.eks. den såkaldte AMO – den atlantisk 

multidekadale svingning – stærkt igennem og overlejrer den generelle 

havstigning (AMO, se Myte 21). 

     Det er velkendt, at det døgnlige tidevand styres af et samspil 

mellem Månens øst-vest bevægelse omkring Jorden og Jordens om-

drejning i Månens og Solens tyngdefelt. Men på meget længere sigt 

findes et andet tidevand, som er styret af Månens nord-syd bevægelse 

i forhold til Jorden, kaldet Månens nodalsvingning (LNO) med en 

svingningstid på 18,6 år. Tidevandet fra denne svingning gør sig 

stærkest gældende omkring polerne. I havene omkring Danmark giver 

den en bølgehøjde på 70 mm2,4.  

 

            
 
Figur 24-2. De faktisk målte ændringer i havspejlet i perioden 1849-2011 
(fed sort kurve) er her sammenlignet med summen af naturlige svingninger, 
bl.a. AMO og LNO, i havspejlet omkring Danmark og vore nabolande indbe-
fattet den generelle havstigning på 1,2 mm om året (fed grå kurve). De to 
kurver følges ad på en særdeles overbevisende måde. Forskerne har beregnet 
graden af sammenfald til 0,997 (den kan højest blive 1,000). Det viser, at de 
to kurver er totalt sammenfaldende. Kilde: J.M. Hansen m. fl. 2015 4. 
 
 

     Månens nodalsvingning spiller sammen med andre naturlige sving-

ninger på en måde, der er styret af et grundlæggende fysisk princip i 

bølgeteorien: Bølger, der optræder i samme medie – her havene om-
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kring Danmark og vore nabolande – kan ikke eksistere uafhængigt af 

hinanden, men tvinges til at svinge i takter i forhold til Månens domi-

nerende nord-syd svingningsperiode. Det gælder AMO-svingningen 

med en periodisk svingningstid på 70-80 år svarende til 4 gange LNO 

(74,4 år) – og en bølgehøjde på næsten 36 mm. Nogle gange svinger 

disse bølger i takt og forstærker hinanden, i andre perioder er de mere 

eller mindre i modfase og ophæver nærmest hinanden. Samlet set 

resulterer disse svingninger i naturlige udsving i havspejlets på op til 

140 mm3,4. 

 

                           
 

Figur 24-3. Det Sydfynske Øhav på stenalderhavets tid for ca. 7.000 år siden 
og kysten i dag. 
 

 

     Ændringerne i vandstanden i havene omkring Danmark siden slut-

ningen af den Lille Istid, kan – som illustreret i figur 24-2 – udelukken-

de forklares ved summen af den generelle globale havstigning og de 

ovennævnte naturlige svingninger. Der kan således ikke påvises 

nogen effekt af en menneskeskabt påvirkning. Den observerede kraf-

tigere havstigning i perioden efter 1970 er fuldstændig forventelig og 

afspejler dette mønster, hvor de naturlige svingninger er i fase og for-

stærker hinanden. Tilsvarende perioder med tiltagende havstigning er 

1745-1789 og 1809-1852, hvor de naturlige svingninger også var i 
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fase. Derimod ophævede de naturlige svingninger næsten hinanden i 

perioden 1879-1970, hvor havstigningen stort set kun var styret af 

den generelle globale havstigning på 1,2 mm om året. Da havet så be-

gyndte at stige mere end ”normalt” efter 1970, påstod mange klima-

forskere, at det var en følgevirkning af en menneskeskabt global 

opvarmning, men det er det ikke. Selvom CO2-indholdet i atmosfæren 

er steget i sidste halvdel af 1900-tallet, har havstigningen i samme 

periode udover havvandets varmeudvidelse kun været påvirket af 

naturlige harmoniske svingninger. 

  

                              
 

Figur 24-4. Den relative landhævning i meter siden stenalderhavets tid. Kilde: 
E.L. Mertz 1924 6.   

 

 

     Lokalt påvirkes ændringer i vandstanden yderligere af, at den faste 

jordskorpe ikke er stabil; nogle steder synker den ganske langsomt, 

andre steder skyder den op. Det skyldes ændringer i belastningen af 

jordskorpen på grund af bortsmeltning af istidens store isskjold. I 

stenalderen var den fynske øgruppe – som vist i figur 24-3 – en 

sammenhængende landmasse, men siden har jordskorpens indsynk-

ning i denne del af Danmark kombineret med et stigende hav for-

vandlet landmassen til de mange øer og holme, som i dag udgør Det 

Sydfynske Øhav. Det modsatte gælder for småøerne i Limfjorden, for 

her har landet – som gengivet i figur 22-4 – hævet sig 5-6 m over 



220 
 

nuværende vandstand siden stenalderen6. På stenalderhavets tid, 

hvor brede sunde forbandt Limfjorden med Skagerrak, eksisterede 

småøer som Egholm og de andre holme i Limfjorden overhovedet 

ikke. De udgjorde en del af Limfjordens bund, men er siden dukket op 

af havet i takt med landhævningen i denne del af Danmark. I sten-

alderhavets tid var Anholt en bakkeknold, mens den vidtstrakte kyst-

slette Ørkenen med strandvolde og klitter er kommet til siden.  

 

Egholm og Anholt. Geologisk set er Egholm en forholdsvis ny ø. Den 
består af hævet stenalderhavbund og var først færdigdannet i jern-
alderen for et par tusinde år siden. Den lille ø har et areal på godt 6 
km2 med højeste naturlige punkt blot et par meter over fjordens dag-
lige vande. Omkring år 1909 blev de første beskyttende diger bygget 
som et værn mod stormflod, og siden er det meste af øen blevet ind-
dæmmet. Egholm ligger udsat, når vestlige stormvinde skaber højvan-
de i den østlige del af Limfjorden, hvor Langerak fungerer som en 
flaskehals. Under orkanen i januar 2005 oversvømmede vandmasser-
ne øens strandenge og strandoverdrev og nåede næsten til Egholm By 
på den centrale del af øen.  
     I fastlandstiden for 8.-11.000 år siden, da havet stod meget lavere 
end nu, var Anholt landfast med det øvrige Danmark og ragede op i 
landskabet som en del af et meget større bakkelandskab fra sidste 
istid. Under den efterfølgende havstigning i stenalderhavets tid for 5.-
7.000 år siden, ragede Anholt op som en bakkeknold, og havets 
brændingsbølger nedbrød øens flanker og skabte de klinter, som i dag 
danner bakkeknudens stejlskrænter. I dag fylder bakkelandet kun 3 
km2 og er indtil 48 m højt. Under vestlige stormvinde har bølgerne 
gennem tiden fragtet de udvaskede jordmasser fra klinterne østpå om 
på øens læside, hvor ophobningen af grus og sand nu udgør største-
parten af Anholts areal. Opbygningen af det storstilede havskabte land 
er ydermere støttet af en relativ landhævning på omkring 10 m. Fra 
stranden har vinden sendt sandmasser ind over land og skabt et 
storstilet klitlandskab, heraf navnet Ørkenen. 
_________________________ 
 

     I det 20. århundrede beløber den globale havstigning sig til 19 cm. 

Men det, der har betydning for natur og mennesker ved kysten, er ikke 

den globale havstigning, men havoverfladens højde i forhold til land, 

den såkaldte relative vandstand. I Danmark måles vandstanden af 

Danmarks Meteorologiske Institut DMI, Kystdirektoratet, Farvands-



221 
 

væsenet og en række havne og kommuner. Den største relative hav-

stigning siden år 1900 er registreret i den sydlige del af landet, hvor 

Gedser ifølge figur 24-5 tegner sig for 13 cm på hundrede år, mens der 

i Aarhus, frem til omkring 1980, i det store og hele har været balance 

mellem land- og havbevægelserne. Efter 1980 viser begge stationer en 

øget havstigning på grund af de naturlige svingninger, som er vist i 

figur 24-2. I Nordjylland har Hirtshals derimod oplevet en relativ land-

hævning frem til slutningen af 1970´erne, hvorefter havstigningen tog 

over, men siden 1990 har landet atter hævet sig, så der alt i alt er sket 

en relativ landhævning på et par centimeter.  

            

        
 

Figur 24-5. Udviklingen i den relative vandstand ved tre stationer, Gedser, 
Aarhus og Hirtshals, i 1900-tallet. Kurverne viser et glidende gennemsnit af 
årsmiddelværdierne. Kilde: DMI.   

 

 

    Som det fremgår af figur 24-6 hæver jordskorpen under Egholm og 

Anholt sig henholdsvis 0,75 og 1,0 mm om året, så det udligner næ-

sten den generelle globale havstigning på 1,2 mm om året, og under 

Det Sydfynske Øhav er jordskorpens bevægelse omkring nul. Så det er 

misvisende at påstå, at Egholm og Anholt er på vej under vand.  

     På kortere sigt skyldes variationer i vandstanden ved danske kyster 

primært vejret og det døgnlige tidevand. Vejret påvirker vandstanden 

gennem variationer i lufttryk og vindstuvning. Lufttrykket medfører i 

sig selv kortvarige lokale variationer i vandstanden på mellem +63 cm 

og -37 cm (se Myte 21). Også vindstuvning kan fra tid til anden give 
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anledning til ekstraordinær høj vandstand i de indre farvande, således 

som det oplevedes under stormen Bodil i efteråret 2013, hvor Katte-

gat med Anholt og ikke mindst kystegnene omkring Roskilde Fjord fik 

det at mærke. En fuldstændig tilsvarende stormflod indtraf i Roskilde 

Fjord den 1. januar 1921, men uden at anrette skade, for på det tids-

punkt var de oversvømmelsestruede egne ikke bebyggede. Og kraftig 

vindstuvning med høj vandstand optræder også i Limfjorden – især 

efter at Vesterhavets bølger under kraftige storme mod slutningen af 

den Lille Istid i 1825 og 1862 gennembrød henholdsvis Agger Tange 

og Harboøre Tange.  

 

                             
 

Figur 24-6. Istidens tunge ismasser har trykket jordskorpen noget ned. Siden 
isen smeltede bort og jordskorpen blev lettet for isens vægt, har den hævet 
sig ganske langsomt. Tallene og de sorte linjer viser størrelsen af nutidens 
fortsatte landhævning i millimeter om året. Kilde: På basis af J.M. Hansen 
2011 3. 

 

 

     Storme og vindstuvning er helt givet af væsentlig større betydning 

for levevilkårene i de danske kystegne, også på Egholm og Anholt, end 

den generelle globale havstigning. Det beboerne på de danske småøer 

er vidner til, er den evige kamp mellem land og hav, som bestemt ikke 

er menneskeskabt, men har udspillet sig mere eller mindre dramatisk 

siden tidernes morgen.     
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Konklusion. Det er en misforståelse, når Søren Rathlou Top og Tho-

mas Emil Sørensen i Kristeligt Dagblad hævder, at øerne Egholm og 

Anholt er ”på vej under vand”, for jordskorpens hævning kompenserer 

for størstedelen den naturlige globale vandstandsstigning. Virkningen 

af vejrsituationer med stormpres og ekstraordinært højvande i Lim-

fjorden og Kattegat er af langt større betydning for levevilkårene på de 

to øer end den generelle globale havstigning, så den side af øernes 

problem er på ingen måde menneskeskabt. Det gjorde jeg rede for i et 

kronikforslag, som Kristeligt Dagblad ikke ønskede at bringe (se Myte 

30). 
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Myte 25 

Der er allerede flere  
tropiske orkaner og  
tornadoer 
 
 

Klimamodellerne har længe forudsagt at intensiteten og hyppig-
heden af tropiske orkaner vil stige betydeligt i takt med den glo-
bale opvarmning, og nyhedsmedierne efterlader det indtryk, at 
dette allerede er sket, og at årsagen er menneskeskabt global 
opvarmning. Men virkeligheden viser, at der ikke er nogen stig-
ning, men snarere et fald i antal og styrke af tropiske orkaner og 
tornadoer.      
 

Tropiske orkaner og tornadoer betragtes som en af de mest frygtede 

og alvorlige følgevirkninger af global opvarmning. USA´s tidligere vice-

præsident Al Gore brugte i 2005 orkanen Katrina – en af de mest 

dødelige tropiske orkaner i amerikansk historie med mere end 1.800 

omkomne – til at fremme påstanden om, at antallet af orkaner er 

stærkt øget på grund af menneskeskabt global opvarmning, en på-

stand, der ligger på linje med IPCCs erklæring om en kobling mellem 

orkaner og global opvarmning4. Men i 2007 har en dommer i den briti-

ske landsret fastslået, at der heller ikke i dette tilfælde foreligger 

videnskabeligt materiale, der understøtter Al Gores påstand. Og den 

vurdering synes at være korrekt1. 

 

Tropiske orkaner dannes ude over vand, som er mindst 27 grader 
varmt. Det varme havvand afgiver store mængder vanddamp, som den 
varme, opstigende luft fører med til vejrs. Her afkøles vanddampen og 
fortættes til kraftig regn. Under denne proces frigøres energi, som om-
sættes til varme, så der kommer yderligere fart på opstigningen, der 
først standser højt oppe i atmosfæren, hvor luften blæser ud til sider-
ne. Men nede ved havoverfladen har den hurtige opstigning af luft-
massen fremkaldt et kraftigt lavtryk, der får den omgivende luft til at 
strømme til fra alle sider. På grund af corioliskraften vil luftstrømmen 
afbøjes til en roterende luftstrøm omkring lavtrykkets centrum. En 
forudsætning for dannelsen af tropiske orkaner er derfor, at coriolis-
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kraften skal have en vis styrke. Derfor opstår tropiske orkaner, som 
illustreret i figur 25-1, typisk et stykke fra ækvator, for ved ækvator er 
corioliskraften nul2. 
_________________________ 

       

          
 

Figur 25-1. Kortet viser de områder, hvor der dannes tropiske orkaner 
(mørkegrå). Tropiske orkaner eller cykloner, tyfoner og hurricanes dækker 
over samme vejrfænomen, men er knyttet til forskellige egne på Jorden. Pile-
ne viser de baner, de ofte følger.  

 

 

     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 – som illustreret i figur 25-1 – knyttet til forskellige egne på Jorden, 

vil stige betydeligt i takt med den globale opvarmning og en stigning i 

havtemperaturen5,6,10. Men nye undersøgelser, der har sået begrundet 

tvivl om lødigheden af IPCCs data om storme og orkaner, har fået 

klimapanelet til at ændre opfattelse om tropiske orkaner12. Det 

fremgår af IPCC´s 2013-rapport (AR5, 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 akti-

vitet7. Hidtil har påstanden om en øget tropisk orkanaktivitet bygget 

på de voldsomme synsindtryk, man får fra tv-reportagernes historier 

om de omfattende ødelæggelser, som tropiske orkaner forårsager, når 

de rammer udsatte kystområder.  
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Figur 25-2. Orkaner inddeles i 5 kategorier efter den såkaldte Saffir-Simpson-
skala, hvor kategori 1-2 er orkaner med vindstyrker på 32,5-48,9 m/sek., og 
kategori 3-4 er orkaner med vindstyrker på 50,0-68,9 m/sek., mens kategori-
5 orkaner kendetegnes ved vindstyrker på over 69 m/sek. (A) Alle tropiske 
orkaner (kategori 1-5), som ramte USA´s kyst i perioden 1900-2017. (B) An-
tal krafige tropiske orkaner (kategori 3-5), som ramte USA´s kyst i samme 
periode. Mens 2005 er året med flest kraftige orkaner (fire), optrådte der 
ingen kraftige tropiske orkaner i de følgende 10 år fra 2006-2016. I begge 
tilfælde gælder, at der i perioden 1900-2017 er en ganske svag tendens til 
fald i antallet af tropiske orkaner (angivet ved de stiplede linjer), selv om 
Jorden er blevet varmere over de seneste 60 år. Kilde: Klotzbach m.fl. 2018 8.    

 

 

     Som det fremgår af figur 25-2 er antallet og intensiteten af tropiske 

orkaner, der rammer USA´s kystområder langs den Mexicanske Golf 

og Atlanterhavet, ikke øget siden år 1900. Forud for 2017 er der gået 

12 år, hvor USA ikke er blevet ramt af kraftige tropiske orkaner af 

katagori 3 eller derover11,15,18. Når omfanget af ødelæggelser i for-

bindelse med orkankatastrofer alligevel vokser, skyldes det i høj grad 

en stigende befolkningstilvækst og en kraftig udbygning af infra-

strukturen i de berørte kystområder8,17. I forbindelse med en sår-

barhedsundersøgelse af de kystegne i USA, der rammes af tropiske 

orkaner, har NOAA registreret, at befolkningstætheden i kystområder-

ne langs den Mexicanske Golf er øget med 32 pct. i perioden 1990-

2008 og langs Atlanterhavets kyst med 17 pct. Samtidig er det bekym-

rende, at store dele af de tætbefolkede kystområder ligger mindre end 
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3 meter over havet, og at en stor del af USA´s økonomiske centre er 

placeret ude i de kystnære områder. 

     Det er overraskende, at orkanaktiviteten i det Caribiske Hav 

varierer ude af fase med orkanaktiviteten i det østlige Stillehav både 

fra år til år og over længere perioder, selv om de to områder kun er 

adskilt af den smalle landbro, som udgør Mellemamerika. Når orkan-

aktiviteten i det Caribiske hav er stigende (eller faldende), så er den 

faldende (eller stigende) i det østlige Stillehavsområde20. I det østlige 

Stillehavsområde er der ligesom i det Caribiske Hav og den Mexican-

ske Golf en ganske svag tendens til fald i orkanaktiviteten, selv om 

Jorden er blevet varmere over de seneste 60 år. 

 

     
    
Figur 25-3. Antal alvorlige tropiske orkaner i den autralske region for 
perioden 1970-2017. CSIRO 2015; J. Curry 2019 3.    

 

 

     I det vestlige Stillehavet nord for ækvator er tyfonaktiviteten heller 

ikke tiltaget, den er snarere aftaget både på kortere og længere sigt, 

idet antallet af tropiske orkaner er aftaget fra et årligt gennemsnit på 

20 i perioden 1979-1997 til 15,5 i perioden 1998-2014 23. Og samme 

indtryk får man, når man ser på de faktuelle data for alvorlige tropiske 

orkaner fra den australske region for perioden 1970-2017 som illu-

streret i figur 25-3 3. 

     Siden 1986 synes den tropiske orkanaktivitet i Atlanterhavet dog at 

være blevet mere intens, men den øgede aktivitet kan ikke over-

bevisende kobles til klimaforandringer, fordi antallet af tropiske orka-

ner i Atlanterhavet svinger så meget fra år til år, at det kræver meget 

lange dataserier før man kan slutte noget sikkert. Og i betragtning af, 
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at det atlantiske område kun tegner sig for 15 pct. af alle tropiske 

orkaner på Jorden, er det dristigt på det grundlag, at koble en lokal 

stigning i orkanaktiviteten sammen med en global opvarmning5.  

 

     
 

Figur 25-4. Antal tropiske orkaner i henholdsvis kategori 1-2 og kategori 3-5, 
som i perioden 1970-2018 har ramt udsatte kystområder på Jorden. Kilde: 
Opdateret 2019 af Judith Curry3 efter Weinkle m. fl. 2012 22.  
 

 

     Globalt set er antallet og intensiteten af tropiske orkaner – som illu-

streret i figur 25-4 og 25-5 – heller ikke øget13,21. Der er således ingen 

data fra den virkelige verden, som støtter påstanden om, at den glo-

bale opvarmning har øget antallet og styrken af tropiske cykloner og 

tornadoer13,19,21. 

     Derimod synes der – som illustreret i figur 25-6 – at være en sam-

menhæng mellem den tropiske orkanaktivitet i Atlanterhavet og den 

atlantiske multidekadale svingning (AMO)9. Når AMO befinder sig i 

den varme (positive) fase, er luften mere fugtig og betingelserne der-

for mere favorable for dannelsen af hyppige og voldsomme tropiske 

orkaner end, når AMO er i den kolde fase og luften er mere tør (AMO, 

se Myte 21).  

     Ved at studere borekerner fra bunden af søer i de kystområder, der 

oversvømmes, når de rammes af tropiske orkaner, har det været mu-

ligt for forskere, at rekonstruere orkanaktiviteten gennem de seneste 

5.000 år16. Et af de mest påfaldende træk er, at der er lange perioder af 

100 til 1000 års varighed med relativ intens orkanaktivitet vekslende 

med mere rolige perioder. Noget endnu ukendt synes at styre disse 

langtidssvingninger mellem ”ebbe” og ”flod” i den tropiske orkanakti-

vitet.  
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Figur 25-5. Den totale styrke i tropiske orkaner globalt vist som 24-måneders 
glidende gennemsnit i perioden 1972-oktober 2018. I denne periode toppede 
den totale styrke i 1990´erne og er siden aftaget noget. Kilde: R.N. Maue 2018 
14. 
 

         
 

Figur 25-6. Den nederste kurve viser den samlede styrke af tropiske orkaner i 
Atlanterhavet i perioden 1880-2014 som 3-års glidende gennemsnit. Den 
øverste kurve viser den atlantiske multidekadale svingning (AMO). Sammen-
faldet (korrelationen) mellem de to tidsserier er 0,61 (ved totalt sammenfald 
er værdien 1,00). Når AMO-indekset er positivt, er antallet af voldsomme or-
kaner hyppigere end, når indekset er negativt. Kilde: Klotzbach m.fl. 2015 9. 
 
 

     Tornadoer er ligesom tropiske cykloner et resultatet af opstigende 

luftmasser, der hvirvles hurtigt rundt om et kraftigt lavtryksområde. 

Men i modsætning til tropiske cykloner, eksisterer tornadoer kun i en 

meget kort tid, og de vinde, de genererer, er ekstremt voldsomme og i 

stand til at anrette store ødelæggelser. Det sted på jordkloden, hvor 

der dannes flest tornadoer, er prærieregionen i det centrale USA, hvor 
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højsæsonen for tornadoer er fra marts til et stykke ind i juni. Den 3. 

maj 1999 registreredes i Oklahoma vindhastigheder på helt op til 512 

km i timen. Bortset fra 2011, hvor der var særligt mange tornadoer, 

kan der – som illustreret i figur 25-7 – ikke påvises nogen stigning i 

deres antal frem til i dag – derimod et klart fald. 

 

       
 

Figur 25-7. Antal alvorlige og ekstreme tornadoer i USA i perioden 1954-
2018. Kilde: Storm Prediction Center, National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA).     

  

 

Konklusion. Der er således ingen data fra den virkelige verden, som 

støtter påstanden om, at den globale opvarmning har øget antallet og 

styrken af tropiske cykloner og tornadoer. Men uanset om fremtiden 

vil byde på flere eller færre storme, ligger mange beboede kystegne 

allerede nu så udsatte, at der er stor risiko for, at de rammes af de 

alvorlige ødelæggelser, som følger i kølvandet på tropiske cykloner. 
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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 oversvøm-
melser. Flere forskere forudser derfor, at graden og længden af 
tørke i de i forvejen tørre områder i subtroperne vil blive større, 
og at våde områder i troperne og på mellembreddegraderne vil 
blive vådere på grund af menneskeskabt global opvarmning. 
Samme opfattelse kom til udtryk i IPCC´s 2007-rapport. Men som 
vi skal se, kan der globalt set ikke påvises en sammenhæng mel-
lem nedbør eller tørke og global opvarmning.  
 

Tørke er den største trussel, som klimaændringer kan påføre civilisa-

tionen, fordi tørke sætter grænser for to livsfornødenheder: Produk-

tionen af fødevarer og adgangen til drikkevand. Der er få områder på 

Jorden, hvor enten vandmangel eller oversvømmelse ikke er tilbage-

vendende problemer. Vandmangel hænger naturligvis ikke bare sam-

men med ændringer i nedbøren, men skyldes også et eksploderende 

vandforbrug, der på globalt plan er seksdoblet i løbet af 100 år.    

     Flere forskere har peget på, at graden og længden af tørke i de i for-

vejen tørre områder i subtroperne vil blive større, og at våde områder 

i troperne og på mellembreddegraderne vil blive vådere på grund af 

menneskeskabt global opvarmning37. Samme opfattelse kommer til 

udtryk i IPCC´s 2007-rapport, men i klimapanelets 2013-rapport 

fremføres det, at der globalt ikke har været en stigende tendens til 

mere tørke siden midten af det 20. århundrede12. 

     Mange forskere har kastet sig over at undersøge nedbørs- og tørke-

forholdene flere hundrede år tilbage i tiden for at se, i hvilken grad 

globale temperaturændringer har påvirket vandets kredsløb på Jor-

den, f.eks. under middelaldervarmen og den Lille Istid26,27. For at 

kunne rekonstruere fortidens tørke og nedbør benytter forskerne 

forskellige metoder, bl.a. historiske kilder og træers årringe samt 

borekerner fra søer, floddeltaer og gletsjere. 
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     Det er ikke muligt, at give en kortfattet og dækkende omtale af det 

brogede billede af Jordens nedbørs- og tørkeforhold nu som før, men 

vi skal se på udviklingen i nogle af de brændpunkter, der hyppigt ram-

mes af tørkekatastrofer eller oversvømmelser, og som udsendte kor-

respondenter beretter om i nyhedsmedierne: USA, Middelhavsregio-

nen, Sahelregionen i Afrika, Sydøstasien og afslutningsvis globalt 26,27. 

 

                         
 

Figur 26-1. Sommertørken i USA i begyndelsen af det 21. århundrede. Tørken 
skifter hurtigt fra sted til sted og fra år til år. Kilde: Delvis efter E. R. Cook m.fl. 
2009 5 og på basis af The North American Drought Atlas (NADA). 
 
 

USA. Klimaforskere fra NASA advarede i 2015 om stor risiko for, at det 

sydvestlige og vestlige Nordamerika vil blive ramt af en tørke, der vil 

strække sig over en periode på mindst 35 år, hvis verden fortsætter 

med at udlede klimaskadelige stoffer4. Regionale klimamodeller viser, 

at tørken i det 21. århundrede vil overstige den tørke, vi har oplevet i 

det 20. århundrede. Men allerede siden århundredeskiftet har store 
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dele af USA været ramt af tørke – kaldet turn of the century drought – 

der nu har strakt sig over mere end ét årti og derfor må betegnes som 

en megatørke. Som så mange megatørker før er også denne kompleks. 

Som illustreret i figur 26-1 har tørken siden år 1999 skiftet hurtigt fra 

sted til sted og fra år til år5, men som det fremgår af figur 26-2, er 

tørken i USA ifølge United States Drought Monitor (USDM) ikke tiltaget 

de seneste par årtier. Siden 2013 har der i USA snarere været tale om 

aftagende tørke både i omfang og styrke. USDM er et partnerskab mel-

lem University of Nebraska-Lincoln, U.S. Department of Agriculture og 

NOAA – et samarbejde, der påbegyndtes i år 2000. 

  

      
 

Figur 26-2. Andelen af USA´s areal, som blev ramt af tørke i perioden 2000-
2018. I USA er tørken ikke tiltaget de seneste par årtier. Siden 2013 har der 
snarere været tale om aftagende tørke både i omfang og styrke. Kilde: United 
States Drought Monitor (USDM).  

 

 

     I 1900-tallet blev USA, som vist i figur 26-3, hærget af to mega-

tørker: Dust Bowl tørken i 1930´rne og Great Plains-tørken i 1950´erne 
5,32. I midten af 1930´rne blev verdens største prærieområde – fra 

Nebraska over Kansas, Colorado og Oklahoma til Texas og New Mexico 

– ramt af en naturkatastrofe, som var delvis selvskabt, og er fortællin-

gen om, hvordan grådighed og uvidenhed forvandlede frugtbar jord til 

ørken. 

     Oprindelig var prærien et udpræget græsland, og græsset kunne 

med sit dybe rodnet holde på fugten og modstå adskillige års tørke, 

som kendetegner Nordamerikas vidtstrakte stepper. Selvom græsset 
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visnede på overfladen, levede rodnettet videre, og bidrog til at for-

hindre eller dæmpe jordfygning i perioder med blæst og tørke. Årtiers 

storstilede opdyrkning havde imidlertid fjernet præriens græstæppe 

for at skabe grundlag for en storstillet produktion af hvede; prisen på 

hvede var stigende. Problemet med den begrænsede nedbør blev fjer-

net – troede man; en yderst respektabel videnskabsmand havde 

angiveligt påvist, at regnen fulgte ploven. Blev jorden opdyrket ville 

det automatisk skabe mere regn.  

 

      
 

Figur 26-3. Det 20.århundredes to megatørker i USA Dust Bowl-tørken og 
Great Plains-tørken, hvor henholdsvis 77 og 62 pct. af USA´s areal ramtes af 
tørke. Kilde: R. Seager m.fl. 2011 32. 

 

 

     Men sammenblandingen af politik og videnskab skulle vise sig – 

dengang som i dag – at være en farlig cocktail. I de varme 1930´re 

skabte tørke i forening med blæst støvstorme, som gjorde hjem 

ubeboelige og slog husdyr og mennesker ihjel. I 1934 anslås det, at et 

område med landbrugsjord på ti gange Danmarks størrelse var øde-

lagt på grund af en kombination af kortsigtet naturudnyttelse og 

klimavariationer. Forfatteren og journalisten Timothy Egan har i 

bogen The Worst Hard Time: The Untold Story of Those Who Survived 

the Great American Dust Bowl (2006) givet en levende skildring af 

katastrofen: “Støvet blæser så tæt, at man ikke kan se sine hænder. 

Man kunne kun trække vejret gennem et stykke vådt stof”. Mere end 

250.000 amerikanere opgav deres gårde og flygtede til Californien, 

som var et slaraffenland – troede man. En håbløshed, der er portrætte-

ret i Steinbecks roman Vredens Druer fra 1939. Historien gentog sig i 
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1950´erne under Great Plains-tørken, der varede i 14 år og ramte 62 

pct. af USA´s areal. I dag ligger store, ørkenlignende områder stadig 

ufrugtbare hen, mens andre områder er blevet gendannet som græs-

stepper i store nationalparker. 

 

       
   

Figur 26-4. I middelalderen blev Californien og store dele af det vestlige og 
sydlige USA hærget af megatørker, som var værre end dem vi har set siden 
1850. bl.a. i perioderne 1021-1051, 1130-1170, 1240-1265 og 1360-1382. 
Kilde: E.R. Cook m.fl. 2009 5; R. Seager m.fl. 2011 32. 

 

 

     Det var ikke første gang USA ramtes af tørke. Allerede i sidste halv-

del af 1800-tallet blev det store land ramt af to tørker af tilsvarende 

omfang som Dust Bowl-tørken og Great Plains-tørken i 1900-tallet, 

nemlig tørken fra 1855 til 1865 og igen fra 1889 til 1896. Selv i årene 

mellem 1696 og 1820 under den Lille Istid blev USA hyppigt ramt af 

alvorlig tørke, og det har heller ikke været usædvanligt med tørke i 

USA set i et endnu længere historisk perspektiv28.  

     Ved at studere søers tidligere strandlinjer, der nu ligger under 

vand, og undersøge rester af meget gamle træer, der har vokset langs 

bredden af de pågældende søer, f.eks. søen Fallen Leaf i det nordlige 

Sierra Nevada i Californien, har forskere kunnet påvise, at søens 

vandspejl i middelalderen lå 40-60 m lavere end i dag17. Nedbøren har 

forskerne beregnet til at udgøre 60 pct. af nutidens. I middelalderen 

var Californien, som vist i figur 26-4, og store dele af det vestlige og 

sydlige USA hærget af megatørker, som forskerne mener, har været 

værre end dem, vi har set siden 1850, bl.a. i perioderne 1021-1051, 

1130-1170, 1240-1265 og 1360-1382 17,32,35. Det areal, der blev ramt 
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af tørke i USA i middealderen, var godt 40 pct. større end under 1900-

tallets tørker17.  

     I romertidens varmeperiode for et par tusinde år siden har der 

været ligeså langvarige perioder med tørke i den vestlige del af Nord-

amerika, og i Californien har forskere kunnet spore megatørker mere 

end 6.000 år tilbage i tiden17,31. Som illustreret i figur 26-5 har der 

gennem hele Midt- og Sen-Holocæn været omfattende tørkeperioder, 

der gentages for hvert 650-1150 år. 

 

        
 

Figur 26-5. I Californien kan der spores megatørker mere end 6.000 år til-
bage i tiden. Gennem hele Midt- og Sen-Holocæn har der været tørkeperiode 
for hvert 650-1150 år. Midt-Holocæn har generelt været en forholdsvis tør 
periode. Holocæn er den mellemistid, som vi lever i. Kilde: E.R. Cook 2004 6; 
J.A. Kleppe m.fl. 2011 17. 

          

 

Middelhavsregionen. I landene omkring Middelhavet falder den me-ste 

nedbør i vinterhalvåret, mens somrene er varme og tørre. Nogle 

klimaforskere har længe ment, at dette nedbørsmønster er ved at æn-

dre sig på grund af den globale opvarmning: I Middelhavsregionen vil 

der optræde langt mere nedbør i vintermånederne, og langt mindre i 

sommermånederne, og samlet set vil regionen modtage mindre ned-

bør.  

     Men det er ikke det billede, der tegner sig i virkeligheden, for side-

løbende med den globale opvarmning er vinternedbøren derimod 

aftaget og det så drastisk, at middelhavslandene har oplevet en række 

ekstremt tørre år, som det fremgår af figur 26-6A. Mellem 1902 og 
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2010 optræder 10 af de 12 tørreste vintre i de sidste to årtier11. I 

vinteren 2004/2005 oplevede Spanien den værste tørke i flere årtier. 

Samme år blev hele Italien også plaget af tørke. Spanien blev atter 

ramt af tørke i slutningen af vinteren 2008, hvor man frygtede, at dele 

af Spanien ville blive forvandlet til ørken. Og bedre blev det ikke, da 

Spanien i vinteren 2012 led under den værste tørke i 70 år.                

     

         
 
Figur 26-6. (A) Vinternedbøren i Middelhavsregionen i perioden 1902-2010. 
(B) Nedbøren for perioden 1501-1997 i Sydspanien i forhold til gennem-
snittet for perioden 1951-1980. Kilde: (A) Earth System Research Laboratory, 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Kilde: F.S. Rodrigo 
m. fl. 1999 30. 

 

    

     Men Middelhavsregionen har også oplevet ekstreme skybrud. I 

efteråret 2011 og somrene 2012 og 2014 ramtes dele af Spanien af 

voldsomme uvejr med skybrud. I efteråret 2017 blev den sydlige del af 

Spanien ramt af voldsomt uvejr og oversvømmelser, hvor gader blev 

omdannet til rivende floder. I de forudgående uger havde tørke hær-

get i både Spanien og Portugal, og det bidrog til at forstærke ødelæg-

gelserne, fordi de knastørre jorde ikke kunne optage vandet så hurtigt. 

I oktober 2018 ramtes Mallorca og det nordøstlige Spanien af vold-

somme skybrud, hvor der på få timer faldt op mod 220 mm regn. Det 

skabte store ødelæggelser og kostede adskillige menneskeliv. Histo-
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rien gentog sig i september 2019, hvor det østlige Spanien og de Bale-

ariske Øer med Mallorca og Menorca atter stod for skud; på under et 

døgn faldt der næsten 300 mm regn i de hårdest ramte områder.  

     Ligeledes har Italien været hårdt plaget af mange oversvømmelser 

og mudderskred. I efteråret 2011 løb Italiens længste flod Po over sine 

bredder efter flere dage med massiv regn, så byen Torino stod under 

vand, og i november 2013 druknede Sardinien i voldsomme skybrud. I 

sensommeren året efter blev det nordlige og centrale Italien ramt af 

omfattende oversvømmelser, og i august 2019 ramtes det nordlige 

Italien atter af et voldsomt uvejr. Store nedbørsmængder omskabte 

flere steder veje til rivende floder, og ellers så sindige floder løb over 

deres bredder og tog træer, biler og andet med sig. Er vejret blevet 

mere ekstremt i Middelhavsregionen de senere år?  

     Nedbørstal for sidste halvdel af 1900-tallet viser en halvering i an-

tallet af årlige nedbørsekstremer i den vestlige og centrale del af 

Middelhavsområdet3. Men man må naturligvis se endnu længere til-

bage for at få et reelt indtryk af klimaudviklingen. En 500-år lang ned-

børsserie fra Sydspanien, gengivet i figur 26-6 B, viser, at der også før i 

tiden var store udsving mellem tørre og våde perioder. Generelt var 

perioden 1500–1590 domineret af udbredt tørke, mens tiden fra 1590 

til 1650 var nedbørsrig. De følgende 125 år var fortrinsvis tørre, hvor-

imod tidsrummet 1776-1937 var nedbørsrig. Den resterende del af 

1900-tallet var derimod præget af tørke7,30. En anden undersøgelse fra 

Guadalentín flodens opland i det sydøstlige Spanien påviser fem peri-

oder i de seneste godt 1000 år, hvor der hyppigt forekom over-

svømmelser: 950-1200, 1648-1672, 1769-1802, 1830-1840 og 1877-

1900. I tidsrummet fra 1830 til 1900 var der en kraftig stigning i 

hyppigheden af voldsomme oversvømmelser. Forskerne konkluderer, 

at denne stigning skyldes, at der på samme tid skete omfattende skov-

fældning og en omlægning af arealanvendelsen i det berørte område1. 

     Andre steder i Middelhavsområdet viser klimahistorien tilsvarende 

store udsving i den årlige nedbør8. En stor gruppe franske forskere 

med geologen Bruno Wilhelm i spidsen har studeret søaflejringer i 

Lake Allos i de Franske Alper og har på den baggrund rekonstrueret 

nedbørsforholdende i denne del af Middelhavsregionen de seneste 

1400 år39. Som gengivet i figur 26-7, har søens vandstand været høj i 

den Lille Istid, hvorimod den i nutidens varmeperiode er forholdsvis 
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lav på samme måde som i middelalderens varmeperiode, der derfor er 

kendetegnet ved perioder med hyppig tørke. I den 600 år lange Lille 

Istid var der fem perioder, hvor der hyppigt var oversvømmelser, 

således i 1360-1390, 1450-1490, 1590-1660, 1780-1830 og 1870-

1900. Under middelalderens varmeperiode har forskerne kun kunnet 

påvise en enkelt periode med særlig mange oversvømmelser, nemlig i 

det korte tidsrum fra 1140 til 1180.  

 

      
 

Figur 26-7. En rekonstruktion af nedbør/tørke de seneste 1400 år i Middel-
havsregionens Franske Alper på basis af hyppigheden af oversvømmelser – 
her vist med 31 års glidende gennemsnit – og vandstanden i Estanya-søen. De 
mørkegrå søjler bidrager til at understrege, at perioder med øget nedbør er 
sammenfaldende med forholdsvis høj solindstråling. Kilde: Bruno Wilhelm 
2012 39. 

 

 

     Det vejr, vi oplever i Middelhavsregionen i dag er ikke mere eks-

tremt end tidligere. I dag er der nogle egne i det vestlige Middelhavs-

område, der præges af mere nedbør, mens andre er blevet mere 

tørre2. Flere forskere peger på, at vejret var mere ekstremt under den 

Lille Istid, hvor perioder med hyppige regnstorme med oversvømmel-

ser og mudderskred afløstes af år med ekstrem tørke8,36. Hvad er 

forklaringen på de seneste årtiers kraftige fald i vinternedbøren i 

Middelhavsregionen?  
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     Ligesom i Danmark er klimaet i Middelhavsregionen tæt knyttet til 

vejr- og klimaudviklingen i det nordatlantiske område og er derfor 

drevet af skiftende styrke i den nordatlantiske svingning NAO (NAO, 

se Myte 19). Fra 1950´erne og frem til 1970´erne var det nordatlan-

tiske område præget af en negativ NAO-fase. I denne periode havde 

Middelhavsområdet milde og fugtige vintre, mens kold og tør luft fra 

nord strømmede ind over Nordeuropa og resulterede i en række 

hårde vintre. Siden har situationen ændret sig. Perioden 1980-2000 

har været domineret af en positiv NAO-fase, hvor tør luft har skabt 

vintertørke i Middelhavsområdet, som det ses i figur 26-6A, mens 

Danmark har haft milde, fugtige vintre. I de seneste 15 år har NAO-

fasen vekslet og snart været positiv, snart negativ, og det har medført 

meget omskiftelige nedbørsforhold i Middelhavslandene. Der er for-

skere, der ser en stærk kobling mellem ændringerne i vinternedbøren 

i Middelhavsområdet og styrken i den nordatlantiske svingning 

tilbage til 17-1800-tallet30. Men der er også forskere, der er af den op-

fattelse, at den klimaforandring, som Middelhavslandene oplever i 

disse år med hyppige tørke- og oversvømmelseskatastrofer, er 

menneskeskabt og skyldes udledningen af drivhusgasser til atmo-

sfæren11. Accepterer man disse forskeres forklaring, er spørgsmålet 

imidlertid: Hvordan skal man så forklare, at mindst lige så alvorlige 

tørke- og nedbørsbegivenheder som dem vi oplever i dag, har fundet 

sted under den Lille Istid – på et tidspunkt, hvor indholdet af drivhus-

gasser i atmosfæren var lavt og derfor ikke kunne være en afgørende 

faktor?  

 

Sahel i Afrika. Sahelregionen strækker sig som et smalt bælte tværs 

over Afrika og udgør overgangszonen mellem Saharaørkenen i nord 

og regnskovsområderne ved Guineabugten og de fugtige savanne-

områder i Sydsudan. Vegetationen er busk- og græssteppe, der er be-

tinget af en lang tørtid og en kort regntid, hvis længde varierer fra år 

til år. Den korte regntid varer fra juli til september, men det er altid 

usikkert, hvornår regnen begynder, og om den stopper for tidligt eller 

for sent, og det er afgørende for landbruget.  

     Regionen har altid været præget af store variationer i nedbør. Den 

sidste længerevarende tørkeperiode ramte store dele af regionen i 

slutningen af 1960´erne og varede til udgangen af 1990´erne. I denne 
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langvarige tørkeperiode omkom mange på grund af sult og sygdomme 

og mere end 10 millioner mennesker blev drevet på flugt.  

     Mange har givet den globale opvarmning skylden for de store tørke-

katastrofer. Dele af Sahelregionen, især de østlige, var dog betydeligt 

tørrere under middelaldervarmen end i dag og vådere under den Lille 

Istid end i midten af 1900-tallet. Den våde periode under den Lille 

Istid var dog afbrudt af tre tørkeperioder 1390-1420, 1560-1625 og 

1760-1840, som var alvorligere end nogen tørke i det 20. århundrede 

og medførte udbredt ørkendannelse38. Den udbredte tørke fra sidst i 

1700-tallet og et stykke ind i 1800-tallet berørte hele Sahelregionen 

og er den betydeligste klimaændring i Vestafrika i de seneste 200 år. 

Fra midten af 1800-tallet og frem til 1880´erne begyndte tørken at af-

tage og floderne steg, og i store dele af Sahelregionen begyndte der at 

gro skov24,25. Udbredt tørke optrådte dog igen i slutningen af 1800-

tallet. 

 

      
 
Figur 26-8. Den årlige middelnedbør i Sahel i perioden 1901-2013. Kilde: 
Earth System Research Laboratory, National Oceanic and Atmospheric Admini-
stration (NOAA).  

 

 

     De nedbørsrige 1950´ere og 1960´ere, og den seneste tørke i 

1970´erne og 1980´erne, som er vist i figur 26-8, er derfor ikke 

ualmindelige fænomener i Sahelregionen. Tilsvarende perioder præ-

get med nedbør og tørke har optrådt adskillige gange tilbage i 

historien og kan ikke knyttes til den globale opvarmning i slutningen 

af 1900-tallet24,25.    
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     I de seneste år har Sahelregionen oplevet en tiltagende nedbør, der 

blandt andet. har givet sig udslag i en øget naturlig plantevækst, så 

Sahel begynder at grønnes, og dermed skrumper Sahara, fordi vegeta-

tionen breder sig i det nordlige Burkina Faso, i det sydlige Mauri-

tanien, i det nordvestlige Niger, i det centrale Chad og i store dele af 

Sudan og Eritrea22. 

     I dag er det største klimaproblem i Sahel den tørre, støvholdige 

vind i tørtiden og den kraftige vind i regntiden. Når lokalbefolkningen 

oplever, at vindforholdene har ændret sig markant, skyldes det ikke 

nødvendigvis klimaforandringer. Årsagen kan også være den mere 

intensive udnyttelse af jorden, der gennem årene har reduceret antal-

let af lægivende træer og buske21,29. 

 

Sydøstasien. Om sommeren varmes det centrale Asien mere op end de 

tilgrænsende havområder. Det skaber trykforskelle, fordi den varme 

luft over land stiger til vejrs. Derved opstår et kraftigt lavtryk over 

land, som suger fugtig luft til sig fra det Indiske Ocean og Stillehavet. 

Når den varme luft møder de høje bjerge i Himalaya, sker der en kraf-

tig opstigning og afkøling af luftmasserne, så der afgives store mæng-

der nedbør. Denne såkaldte sommermonsun varer fra juni til septem-

ber og giver daglige regnskyl og et meget fugtigt klima og benævnes 

derfor regntiden. Hen på efteråret vender billedet, for nu afkøles 

luften over de centrale landmasser. I takt med afkølingen erstattes lav-

trykket af et højtryk, og vinden begynder derfor at blæse fra land ud 

mod havet. Da luften kommer fra land, er den meget tør og bringer 

kun meget lidt regn. Vinterhalvåret betegnes derfor den tørre tid.  

     Sommermonsunen giver ikke blot nogle af de største nedbørs-

mængder, der kendes på Jorden, den berører også en stor del af 

Jordens befolkning. Men der kan være store forskelle på nedbøren fra 

år til år. I nogle år har nedbøren ligget langt over gennemsnittet, mens 

den andre år har ligget langt under, og til tider er den helt udeblevet.  

     Den kraftige nedbør på sydsiden af Himalaya medfører ofte store 

oversvømmelser i det nordlige Indien og Bangladesh, hvor floderne 

Ganges og Brahmaputra går over deres bredder. I 2010 oplevede Paki-

stan voldsomme oversvømmelser, fordi monsunregnen det år var 

ekstra voldsom. Året efter var det Thailand, det gik ud over, og i både 

2013 og 2014 blev det nordlige Indien ramt af omfattende over-
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svømmelser. I august 2018 omkom mere end 300 mennesker under 

store oversvømmelser i det sydlige Indien og monsunregnen tvang 

220.000 mennesker til at forlade deres hjem og søge tilflugt i nød-

hjælpscentre. Året efter skabte den kraftige monsunregn atter store 

oversvømmelser flere steder i Sydøstasien og sendte millioner af 

mennesker på flugt. De store vandmasser har ofte resulteret i vold-

somme jordskred, hvor veje og jernbaner er skyllet væk. Samtidig er 

enorme arealer med landbrugsjord blevet ødelagt, fordi den vold-

somme regn skyller det næringsrige muldlag væk, så landbrugsjorden 

mange steder forvandles til gold steppe.  

     Flere klimaforskere mener, at monsunregnen er blevet voldsomme-

re, og at det skyldes den globale opvarmning; de stigende temperatu-

rer vil skabe en større forskel mellem temperaturerne inde på land og 

de omkringliggende havområder, og det vil øge intensiteten af mon-

sunregnen. Det lyder logisk nok. Men er monsunnedbøren blevet mere 

ekstrem i virkeligheden? 

     Perioder med ekstrem tørke og ekstraordinært kraftig monsunregn 

har optrådt talrige gange i løbet af de 200 år, hvor man har målt ned-

børen, og de nylige udsving er en naturlig variation i det regionale og 

globale klima. Der kan dog være store forskelle; i nogle egne er det 

ekstreme vejr tiltaget, i andre aftaget, mens der også er områder, hvor 

der slet ikke er sket mærkbare ændringer18. Over de indiske storby-

områder er der derimod sket en betydelig stigning i monsunregnen, 

hvor let nedbør nu optræder i mindre grad, mens omfanget af kraftig 

nedbør er tiltaget sammenlignet med landområderne15. Men det eks-

treme storbyvejr kan ikke kædes sammen med en global opvarmning. 

Det menes fremkaldt af de lokale varmebobler, der ofte ligger over 

større byer (se Myte 2).  

     Når både tørkeperioder og ekstraordinær kraftig nedbør og over-

svømmelser har haft så katastrofale følger i Indien gennem de seneste 

150 år, skyldes det ikke mindst det stigende befolkningspres i de tæt-

befolkede floddale og floddeltaer. Desuden – og det gælder for hele det 

sydøstlige Asien – er faren for jordskred og de frygtede mudder-

strømme vokset, fordi flere og flere skovarealer er blevet inddraget 

som landbrugsjord. Og skovarealer har netop skærmet jorden mod 

kraftig regn og vind. Disse menneskeskabte forhold har helt givet 

bidraget til at gøre de tætbefolkede egne i Sydøstasien mere sårbare 
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overfor tørke- og nedbørsekstremer – ligesom det er tilfældet i mange 

andre dele af verden.  

     I historisk tid har der været mange og store ændringer i monsun-

nedbøren i Sydøstasien. En rekonstruktion af nedbøren i et område, 

der strækker sig fra det centrale Indien til det nordlige og centrale 

Kina viser, at der var alvorlige megatørker i det 14. og 15. århundrede, 

som varede i årtier og er uden sidestykke i moderne tid33. Forskerne 

har også påvist, at under den Lille Istid var skiftet fra tørke til over-

svømmelser meget mere udtalt end under middelaldervarmen, og det 

efterlader det indtryk, at et varmere klima skaber mindre udsving i 

nedbøren end et køligere klima40.  

 

     
 

Figur 26-9. Den årlige nedbør over Jordens landmasser i tidsrummet 1901-
1998. Den stiplede linje angiver middelværdien for hele perioden. Kilde: M. 
New m. fl. 2001 23.  

 

     Den canadiske fysiker og meteorolog Madhav Khandekar, der har 

studeret omfanget af oversvømmelser og tørke i Indien, mener, at de 

nuværende klimamodeller ikke er i stand til at simulere og forudsige 

monsunnedbøren, f.eks. perioder med ekstrem nedbør eller tørke. 

Desuden konkluderer han, at en reducering i udledningen af CO2 ikke 

vil have den ringeste indflydelse på ekstremvejret i fremtiden15.  

 

Globalt. Fra 1901 og frem til midten af 1950´erne steg mængden af 

årlig nedbør uregelmæssigt over Jordens landmasser fra langt under 

til langt over middelværdien for hele det 20. århundrede, som illustre-

ret i figur 26-9. Fra 1970´erne og frem til begyndelsen af 1990´erne 

aftog den årlige nedbør til langt under middel, hvorefter den atter 

steg23. Forklaringen ligger i, at mængden af vanddamp overraskende 

nok ikke er steget, men derimod aftaget eller har holdt sig konstant på 
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samme tid, som den globale temperatur er steget (se Myte 11). Det 

står i skærende kontrast til de globale klimamodeller, der forudsiger 

at indholdet af vanddamp i atmosfæren vil stige i takt med den globale 

opvarmning. På globalt plan kan der heller ikke påvises nogen vækst i 

vandets kredsløb gennem de seneste to årtier, hverken i størrelsen 

eller hyppigheden af oversvømmelser20. 

 

     
 
Figur 26-10. Andelen af Jordens landareal, som blev ramt af tørke i perioden 
1982-2012. Det tørkeramte areal er gradvist blevet mindre i den pågældende 
periode. Kilde: Z. Hao m. fl. 2014 10. 

        

 

     Når man ser på hyppigheden og varigheden af tørke i de seneste tre 

20-års perioder 1951-1970, 1971-1990 og 1991-2010, viser det sig, at 

det i 1951-1970 især var det indre USA, den argentinske Pampas, 

Rusland og det indre Australien, der var ramt af tørke. I den efter-

følgende 20-års periode gik det især ud over Sibirien, Sahel i Afrika og 

det sydlige Argentina, mens det i perioden 1991-2010 især var Congo, 

Mongoliet, det nordøstlige Kina og Borneo, som blev ramt af tørke34. 

Globalt set kan der som vist i figur 26-10 noteres et svag fald i om-

fanget af tørke.  

 

Snefald.  Med til billedet af nedbør hører snefald. Det hævdes fra flere 

sider, at der generelt vil falde mindre sne på kloden på grund af global 

opvarmning, men som det fremgår af figur 26-11 viser udbredelsen af 

vintersne og forårssne på den nordlige halvkugle i perioden 1973-
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2019/20, at det ikke er tilfældet. Naturligvis veksler udbredelsen af 

sne fra år til år og fra sted til sted.  

 

    
 

Figur 26-11. Udbredelsen af vinter-og forårssne på den nordlige halvkugle i 
perioden 1973-2019/20. Kilde: Rutgers University, Global Snow Laboratory; 
netsiden climate4 you. 

 

      

     I Belgien findes en meget omfattende database CRED (EM-DAT), 

der giver en oversigt over naturkatastrofer de seneste 100 år, bl.a. 

klimarelaterede dødsfald forårsaget af tørke, oversvømmelser, stor-

me, naturbrande og ekstreme temperaturer. Som det fremgår af figur 

26-12 har verden de seneste 100 år oplevet et kraftigt fald i klima-

relaterede dødsfald på langt over 90 pct. Ifølge den norske biolog 

Morten Jødal er det først og fremmest det fossile brændstof, vi kan 

takke for den kraftige nedgang i klimarelaterede dødsfald de seneste 

100 år14. De fleste dødsfald er sket i forbindelse med tørke. Manglende 

nedbør ødelægger afgrøderne og resulterer i sult og død. Tørke op-

træder globalt med samme hyppighed som før, men i den moderne 

verden bringes nødhjælpen og madforsyninger frem med bil og fly til 

de tørkeramte områder – det kan kun ske takket være de ”demoni-

serede” fossile energikilder benzin og diesel. Utak er verdens løn – til-

føjer Morten Jødal.  
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Figur 26-12. Klimarelaterede dødsfald forårsaget af tørke, oversvømmelser, 
storme, naturbrande og ekstreme temperaturer. Kilde: CRED (EM-DAT), 
Morten Jødal 2020 14. 

 

 

Konklusion. Virkeligheden viser, at den globale opvarmning ikke har 

øget hyppigheden eller størrelsen af oversvømmelser. Historiske 

klimadata viser derimod, at oversvømmelser nogle steder var hyppi-

gere 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 på-

vises nogen sammenhæng mellem variationer i nedbør og atmo-

sfærisk indhold af CO2. I stedet synes undersøgelser at vise, at varia-

tioner i nedbør og tørke i højere grad følger ændringer i en række 

naturlige svingninger, f.eks. NAO. Da USA blev ramt af megatørke to 

gange i 1900-tallet udviklede det sig til en katastrofe, som var delvis 

selvskabt, og er fortællingen om, hvordan grådighed og uvidenhed for-

vandlede frugtbar jord til ørken. 
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Myte 27 

De mange naturbrande  
skyldes global opvarmning 
 
 

Nyhedsmedierne har de seneste mange år rettet megen opmærk-
somhed på naturbrande, som igen og igen forklares som et resul-
tat af menneskeskabt global opvarmning, men de mange natur-
brande skyldes en kombination af kortsigtet naturudnyttelse, 
menneskers uansvarlige omgang med ild og regionale klima-
variationer. 
 

Nyhedsmedierne har de seneste mange år og ikke mindst i september 

2020 rettet megen opmærksomhed på naturbrande, hvor Californien 

igen er et af de hårdest ramte områder, og nyhedsmedierne efterlader 

altid det indtryk, at skovbrandene er en klimakatastrofe. Det blev 

lørdag den 12. september understreget i dagbladet Information med 

overskriften: I det vestlige USA udmales klimakrisen med flamme-

skrift. USA – og her især Californien – hærges hvert år af naturbrande. 

Det er der intet nyt i, men bliver det værre og værre? Som det fremgår 

af figur 27-1 er antallet af naturbrande i USA ikke steget siden midten 

af 1980´erne, idet 1983 er det første år med tilgængelige data, der er 

sammenlignelige7. Derimod er det areal, der er ramt af katastrofen 

øget alarmerende i perioden 1983-2006, men har siden svinget meget 

fra år til år. 

     Naturbrande er i sagens natur knyttet til tørke, og der er forskere, 

der mener, at tørken er tiltaget i takt med den globale opvarmning. 

Men det synes ikke at være tilfældet. Ifølge United States Drought 

Monitor (USDM) er tørken i USA ikke tiltaget de seneste par årtier. 

Siden 2013 har der snarere været tale om aftagende tørke både i 

omfang og styrke (se Myte 26). Men ifølge The North American 

Drought Atlas (NADA) skifter tørken i USA hurtigt fra sted til sted og 

fra år til år.   

     De mange skovbrande i Californien, vi præsenteres for i nyheds-

medierne, og som igen og igen forklares som et resultat af menneske-

skabt global opvarmning, skyldes fortrinsvis en kombination af kort-

sigtet naturforvaltning og menneskers uansvarlige omgang med ild.   
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     Over en tredjedel af Californien er dækket af skov, og denne stat har 

det næststørste skovareal i hele USA – kun overgået af Alaska. Siden 

1980 er befolkningstallet i Californien steget 63 pct., mens det i USA 

som helhed er steget 44 pct. Til sammenligning er befolkningstallet i 

Danmark i samme periode kun steget godt 13 pct. Det stærkt øgede 

befolkningspres i Californien har resulteret i, at mange har været nødt 

til at bosætte sig ganske tæt ved skovområder, og det har medført, at 

Californien rammes særligt hårdt af naturbrande med katastrofale 

følger. En opgørelse viser, at menneskers uansvarlige omgang med ild 

står for 84 pct. af skovbrandene. 

 

     
 
Figur 27-1. Omfanget og hyppigheden af naturbrande i USA i perioden 1983-
2017 (1983 er det første år med tilgængelige data, der er sammenlignelige). 
Antallet af naturbrande er ikke steget siden 1985. Derimod er omfanget af 
naturbrande øget alarmerende i perioden 1983-2006 fortrinsvis på grund af 
kortsigtet naturudnyttelse og menneskers uansvarlige omgang med ild. Siden 
har det været meget svingende fra år til år. Kilde: National Interagency Fire 
Center (NIFC)7.  

 

 

     Michelle Stirling undersøgte omstændighederne i forbindelse med 

den voldsomme Horse River naturbrand i Ford McMurray i Alberta, 

Canada, og konkluderer9, at “det er forventeligt med naturbrande i de 

canadiske skovområder, ja de er ligefrem til gavn for de nåletræsarter, 

hvis frø kun kan frigøres fra koglerne i forbindelse med kraftig varme 
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fra skovbrande”, men Stirling understreger også at forsømt naturpleje 

og menneskers uforsigtige omgang med ild kan vende en fordelagtig 

og ellers kontrolleret skovbrand til en katastrofe1,8,9.  

  

       
 

Figur 27-2. Antal naturbrande i Australien i perioden 2001-2015. Kilde: N. 
Earl & I. Simmonds 2017 2. 
 

 

     En væsentlig forudsætning for de omfattende naturbrande, der 

fulgte med hedebølgen i den australske sommer 2019/20 (se Myte 

10), var et forudgående forår, hvor nedbøren udeblev. Ganske vist 

hævdes det ofte, at naturbrandene skyldes den globale opvarmning, 

der fremmer fordampningen og derved fører til øget tørke. Men i om-

råder, hvor nedbøren er udeblevet, er det i virkeligheden den op-

ståede tørke, som får temperaturen til at stige yderligere. Det er kendt, 

at fordampning skaber kølighed, fordi en stor del af den indkomne 

varmeenergi fra Solen forbruges til fordampning. En tør jord varmes 

derimod lettere op, fordi der ikke mistes varmeenergi til fordampning. 

Australien var i 1920´rne og 30´rne ramt af værre tørke end i somme-

ren 2019/20. Som illustreret i figur 27-2 er antallet af naturbrande i 

Australien faktisk faldet siden 2001 2. 

     ”At knytte naturbrandene i Australien til klimaændringer er det 

rene nonsens”, udtaler den australske forsker David Packham, der 

arbejder med brande i økosystemer i Australien3. 30 års misforstået 

grøn ideologi, økonomiske interesser og dårlig forvaltning har skabt 

en massiv skovbrandstrussel. David Packham har længe foreslået, at 

brændbart materiale fra naturområder, der ofte ligger tæt på veje, 

jernbaner og bebyggelse, skal fjernes ved kontrolleret afbrænding. 
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Men netop natur- og miljøhensyn har ført til fredninger, som inde-

bærer, at skovbunde ikke rydes for brændbart materiale, og at der 

ikke foretages kontrollerede afbrændinger. Brande i skove, hvor der 

ligger store mængder tørt materiale på skovbunden, skaber vold-

somme og ukontrollerbare brande, der spreder sig eksplosivt og hur-

tigt over store afstande. Det var netop det, der skete i sommeren 

2019/20 i Australien. Tidligere afbrændte Australiens oprindelige 

folk, aboriginerne, hyppigt brændbart materiale i naturen for at undgå 

naturbrande. 

     Tal fra det australske institut for kriminologi (ATC) viser, at langt 

fra alle naturbrande skyldes naturlige årsager. Et meget stort antal 

naturbrande er påsatte. Det var også tilfældet i sommeren 2019/20, 

hvor alene 24 personer – ifølge politiets oplysninger til det amerikan-

ske nyhedsmedie ABC News – blev anholdt for forsætligt at have påsat 

brande i delstaten New South Wales. At påsætte en naturbrand kan i 

Australien give op til 21 års fængsel. Yderligere 100 personer blev 

efterforsket for uforsigtig omgang med ild, såsom at smide en tændt 

cigaret eller tændstik på jorden.   

      

      
 
Figur 27-3. Både omfanget og hyppigheden af naturbrande i Middelhavs-
regionen er faldet betydeligt i perioden 1985-2011. Kilde: M. Turco m. fl. 
2016 10.  
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     Naturbrande har længe været et alvorligt problem i Sydeuropa. En 

gruppe på ni forskere fra Grækenland, Italien og Spanien har under-

søgt naturbrandenes omfang og hyppighed i perioden 1985-2011 i 

Portugal, Spanien, Sydfrankrig, Italien og Grækenland10. De har be-

nyttet data fra den officielle EU-database over naturbrande i Middel-

havsregionen. Som det fremgår af figur 27-3 er både omfanget og 

antallet af naturbrande faldet betydeligt i løbet af de 27 år, som under-

søgelsen dækker. Det er stik modsat det indtryk, nyhedsmedierne 

efterlader.    

      

      
   

Figur 27-4. Det globale omfang af naturbrande i perioden 2003-2015. Mellem 
2003 og 2019 er arealet reduceret med 25 pct. Kilde: NASA´s satellitprogram 
Moderate Resolution Imaging Spectroradiometers (MODUS)6.   
 

 

     Siden NASA´s satellitprogram begyndte at indsamle data, har der 

globalt set været en kraftig nedgang i størrelsen af arealer ramt af 

naturbrande. Som gengivet i figur 27-4 er arealet ramt af naturbrande 

reduceret med 25 pct. i perioden 2003-2019 6. Antallet af globale 

naturbrande kulminerer typisk i sommermånederne. På en normal 

augustdag registrerede NASA´s satellitter 10.000 igangværende natur-

brande, hvoraf 70 pct. fandt sted i Afrika. Det afrikanske kontinent kan 

derfor betragtes som naturbrandenes kontinent. I Sydamerika og i de 

ækvatoriale dele af Asien er naturbrandene især knyttet til El Niño og 

La Niña. Under en El Niño periode samles store mængder af varmt 

havvand i den østlige del af Stillehavet (se Myte 3). Det skaber øget 

nedbør i Peru, men tørke og øget fare for naturbrande i Sydøstasien. 
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Under en La Niña sker det modsatte. I takt med et øget befolknings-

pres i Afrika, Sydamerika og Centralasien er græsland og savanne 

blevet forvandlet til landbrugsland. Det er den mest sandsynlige for-

klaring på, hvorfor omfanget af naturbrande er reduceret globalt.  

 

Konklusion: Mange naturbrande er påsatte, og 30 års misforstået grøn 

ideologi, økonomiske interesser og dårlig naturforvaltning har skabt 

en massiv skovbrandstrussel rundt i verdens traditionelle tørkeom-

råder. De mange skovbrande, vi præsenteres for i nyhedsmedierne, og 

som gang på gang forklares som et resultat af menneskeskabt global 

opvarmning, skyldes i høj grad en kombination af kortsigtet natur-

udnyttelse, menneskers uforsigtige omgang med ild og regionale 

klimavariationer, men det er en ubekvem viden for den klimapolitiske 

agenda – og derfor hører vi næsten intet om det i nyhedsmedierne. 
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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 menneske-
skabt global opvarmning. Men holder det vand?     
 

Når der tales om ekstremvejr tænkes der almindeligvis på hedebølger 

og tørker, naturbrande, ekstrem kulde, skybrud med store nedbørs-

mængder på kort tid, tornadoer og tropiske orkaner samt stormfloder 

ved kysten og oversvømmelser langs indlandets floder og åer.  

     Ekstremvejret efterlader ofte omfattende ødelæggelser og under-

tiden tab af menneskeliv. Der er ingen tvivl om, at der altid har været 

ekstremvejr, for ekstremvejr er en integreret del af Jordens komplek-

se klimasystem, som drives af luft- og havstrømme og komplekse 

vekselvirkninger mellem lokale og regionale vejrfænomener. Men er 

vejret blevet mere ekstremt gennem de seneste årtier på grund af – 

som det hævdes – menneskeskabt global opvarmning?  

     Ingen data fra den virkelige verden, synes at støtte denne påstand. 

For eksempel er antallet og styrken af tropiske cykloner og tornadoer 

aftaget (se Myte 25), og det samme gælder omfanget af tørke og natur-

brande (se Myte 10, 26 og 27), selv om nyhedsmedierne efterlader det 

modsatte indtryk. Det kan skyldes, at medierne har udvandet begrebet 

ekstremvejr og bruger ordet i stigende grad om hverdagsvejr.  

     I det følgende skal vi se nærmere på ekstremvejret i Danmark og 

Norge, hvor det helt overordnet er Golfstrømmen også kaldet den 

nordatlantiske havstrøm, som har en afgørende betydning for klimaet. 

Den nordatlantiske havstrøm bringer varmt vand fra de ækvatoriale 

egne til den nordlige del af Atlanterhavet, der derfor har et væsentligt 

varmere klima end Grønland, selv om store dele ligger på de samme 

breddegrader. Således er middeltemperaturen i Bergen omkring 10 

grader højere end ved andre kystlokaliteter på samme breddegrad, 

som ikke er berørt af Golfstrømmen. Desuden ligger både Danmark og 
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Norge i vestenvindsbæltet, hvor vejret for det meste styres af de 

mange lavtryk, der opstår på grænsen mellem kolde luftmasser fra de 

arktiske egne og lun luft fra subtroperne. Når disse lavtryk vandrer 

ind over Danmark og Norge fra vest, er de som bekendt ledsaget af 

regn og blæst. 

 

          

          
 

Figur 28-1. Antal danske storme og orkaner i perioden 1895-2019 vist som 5-
års grupper. Den stiplede linje i de to søjlediagrammer angiver middeltallet. 
Datakilde: Storme i Danmark siden 1891. Danmarks Meteorologiske Institut 
DMI. 

 

 

Danmark. Antallet af danske storme med vindstyrker på mellem 21,0 

og 26,5 m/sekund er – som illustreret i figur 28-1 – ikke steget i takt 

med den globale opvarmning. Perioden for flest storme er de kolde 

årtier omkring år 1900 og de første årtier af 1900-tallet, der følger 

umiddelbart efter afslutningen på den Lille Istid. Ganske vist optræder 

der mange storme i 5-års perioden 2015-2019, men af de 13 registre-

rede storme optræder de 5 i 2015. For de kraftige storme og orkaner 

med vindstyrke over 26,5 m/sekund er der optalt 12 i perioden 1900-
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1959 og 18 i perioden 1960-2019, altså godt 50 pct. flere i de seneste 

60 år, men der er absolut ikke tale om nogen tendens til stigning i 

antallet af kraftige storme og orkaner frem mod i dag. De fleste 

optrådte i 1980´erne og i første halvdel af 1990´erne. 

     Dette mønster passer fint med de resultater, en række forskere er 

nået frem til ved at se på stormaktiviteten i den nordatlantiske region 

gennem de seneste 7.000 år. Forskerne har påvist syv klart adskilte 

perioder, hvor stormaktiviteten har været særlig stor, og de er alle 

knyttet til kolde tidsrum; den seneste stormfulde periode var stort set 

sammenfaldende med den Lille Istid, hvorimod varmeperioden i 

middelalderen var en tid med ringe stormaktivitet6,7. Påstanden om, at 

den globale opvarmning har øget antallet af storme og orkaner eksi-

sterer derfor kun i klimamodellernes verden.  

 

     
 

Figur 28-2. Årsnedbøren i Danmark 1874-2019. Kilde: Danmarks Meteoro-
logiske Institut DMI, Teknisk Rapport 20-06, 2020 1. 

 

 

     Opvarmningen efter den Lille Istid har ført til, at temperaturforskel-

len mellem ækvator og polområderne er blevet mindre. Eftersom det 

er temperaturforskellen som driver vejret, betyder det, at der er min-

dre energi til rådighed til dannelse af lavtryk, som skaber storme og 

orkaner. På den anden side kan en varmere atmosfære indeholde 

mere vand og derfor give mere nedbør. Der er observeret tendenser 

til, at dette sker over havet, men ikke over land.  
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     I Danmark påbegyndte man landsdækkende nedbørsmålinger i 

1874. Tallene viser, at for perioden 1874-2019 har nedbøren varieret 

meget fra år til år, men de viser også – som gengivet i figur 28-2 – at 

årsmiddelnedbøren er steget gradvist siden 1870´erne med omkring 

100 mm. De seneste to årtier er nedbøren ikke tiltaget, men inde-

holder de tre nedbørsrigeste år siden 1874, nemlig årene 1999, 2015 

og 2019, hvor landstallet for årsnedbøren udgjorde ca. 900 mm. Ned-

børen er ikke jævnt fordelt over Danmark. Det regner mest i det 

centrale Jylland, hvor der i gennemsnit falder omkring 900 mm om 

året og mindst over det sydlige Kattegat med kun ca. 500 mm om året.  

            

      
 

Figur 28-3. Landstal: Antal døgn med nedbør større eller lig med 10 mm/år 
for perioden 1938-2019. Det ses, at siden 1938 er antallet steget fra godt 15 
døgn til 20 døgn i midten af 1990´erne, hvorefter antallet har ligget stabilt på 
små 20 døgn frem til i dag. Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut DMI, 
Teknisk Rapport 20-06, 2020 1. 

 

 

     Antal døgn per år med 10 mm nedbør eller mere er – som vist i 

figur 28-3 – steget fra godt 15 døgn i 1938 til 20 døgn i midten af 

1990´erne, hvorefter antallet af døgn har stabiliseret sig omkring det 

antal. Det fremgår af figur 28-4, at den største årlige 24-timers nedbør 

på en lokalitet er tiltaget fra ca. 60 mm i 1870´erne til omkring 90 mm 

i 1930´rne, hvorefter tendensen stort set har været uændret frem til i 

dag. Nedbørsintensiteten (den højeste observerede 10-minutters ned-

børsintensitet per år) er som illustreret i figur 28-5 generelt tiltaget i 

perioden fra 1999 til 2011, hvorefter tendensen ligefrem har været 

faldende frem til i dag. Der kan på basis af disse data fra Danmarks 
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Meteorologiske Institut DMI ikke påvises en stigning i ekstremvejret i 

Danmark frem mod i dag. DMI når i instituttets tekniske rapport 20-

06 (2020) frem til den modsatte konklusion: Vi har fået mere ekstrem-

vejr i Danmark og vil få endnu mere i fremtiden. Den konklusion 

kommer DMI frem til ved i de enkelte grafer at indtegne en tendens-

linje (ikke vist her) gennem hele grafen fra udgangsår til i dag. For 

eksempel ved i figur 28-3 at tegne en tendenslinje fra punktet 15 døgn 

i 1938 til punktet 20 døgn i 2019, og i figur 28-4 fra punktet 73 mm i 

1874 til punktet 100 mm i 2019. DMI giver dermed ikke et retvisende 

billede af den aktuelle tendens. De enkelte grafer kan – som vi har set 

– inddeles i afsnit, der over en længere årrække viser en stigende, 

faldende eller uændret tendens.    

 

      
 
Figur 28-4. Landstal: Største årlige 24-timers nedbør på en lokalitet i 
Danmark i perioden 1874-2019. Det fremgår, at den største årlige 24-timers 
nedbør er tiltaget fra ca. 60 mm i 1874 til omkring 90 mm i 1930´rne, hvor-
efter den stort set har stabiliseret sig omkring det tal frem til i dag. Kilde: 
Danmarks Meteorologiske Institut DMI, Teknisk Rapport 20-06, 2020 1. 
 

 

     DMI – der ligesom Klimarådet – er rådgiver for den danske regering 

i klimaspørgsmål, anfører i instituttets rapporter, at DMI støtter sig til 

IPCC´s klimamodeller, som peger på, at den globale opvarmning med-

fører et ændret nedbørsmønster, både med hensyn til mængden og 

intensiteten af nedbør i retning af mere ekstremvejr. DMI´s data viser, 

at der ikke har været en tendens til mere ekstremvejr i Danmark.  
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     Derimod gør Danmarks beliggenhed, at vejret i høj grad også er tæt 

knyttet til vejr- og klimaudviklingen i det nordatlantiske område og er 

derfor drevet af skiftende styrke i den nordatlantiske svingning NAO, 

der kan ændre det generelle nedbørsmønster (NAO, se Myte 19). 

 

       
 

Figur 28-5. Højeste observerede 10-minutters nedbørsintensitet per år 1999-
2019. Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut DMI, Teknisk Rapport 20-06, 
2020 1. 

 

 

     Fra 1950´erne og frem til 1970´erne var det nordatlantiske område 

præget af en negativ NAO-fase, hvor der på samme tid er en lille 

forskel mellem højtrykket ved Azorerne og lavtrykket ved Island. I 

denne periode strømmede kold og tør luft fra nord ind over Nord-

europa og resulterede i en række hårde vintre. Siden har situationen 

ændret sig. Perioden 1980-2000 har været domineret af en positiv 

NAO-fase, som skabte milde, fugtige vintre i Danmark. I de seneste 15 

år har NAO-fasen vekslet mellem at være positiv eller negativ, og det 

har medført meget omskiftelige nedbørsforhold i Danmark. 

     De seneste års oversvømmelser efter skybrud efterlader det ind-

tryk, at den store synder bag disse katastrofer må være den globale 

opvarmning. Men det skyldes nok snarere, at skybruddene bliver ud-

løst, når kold luft møder lokale varmebobler over de større byer. 
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Norge. For at kunne kalde et uvejr for ekstremvejr i Norge skal mindst 

et af følgende kriterier være opfyldt: Storm, som kan føre til høj vand-

stand langs kysten, store mængder nedbør eller høje temperaturer, 

som kan føre til oversvømmelser i indlandet og ekstrem stor fare for 

laviner. 

 

      
 

Figur 28-6. Antal årlige ekstremvejrshændelser i Norge 1994-2018. Den sorte 
linje viser, antallet af ekstremvejrshændelser som funktion af tiden. Den stip-
lede linje viser, at atmosfærens indhold af CO2 på samme tid er steget. Kilde: 
Kjell Stordahl 2017 9. Datakilde: Norges Meteorologiske Institut5. 

 

 

     Siden 1994 har Norges Meteorologiske Institut ført en oversigt over 

ekstremvejrshændelser i Norge. Der er ikke registreret nogen stigning 

i antal ekstremvejrshændelser i Norge de seneste par årtier, selv om 

der har været en jævn stigning i atmosfærisk CO2. Tværtimod kan der 

som illustreret i figur 28-6 noteres et svagt fald i antal ekstremvejrs-

hændelser9,10. Det gennemsnitlige antal ekstremvejrshændelser i peri-

oden 1994-2018 er godt 3 pr. år.  

     Opskriften på oversvømmelser i de norske dale er kombinationen 

af meget sne i fjeldet og et sent forår med varme og store mængder 

regn. Ifølge klimaprognoserne skal vintrene blive kortere. Hvis det 

holder stik, betyder det, at der vil blive færre oversvømmelser. 

     Fra tidligere tider er Storofsen særlig kendt4. Storofsen er navnet på 

oversvømmelserne, som ramte store dele af indlandet i det sydlige 

Norge 20.-24. juli 1789. Langvarig og kraftig regn udløste utallige jord-
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skred og førte til Norges mest dødbringende flom i historisk tid. Der 

skete omfattende ulykker i Nordmøre, Gauldalen, Østerdalen, Rome-

rike, Gudbrandsdalen, Valdres, Numedal og Sandsvær. De største ska-

der skete i Gudbrandsdalen, hvor søen Mjøsa næsten dækkedes af 

træer, affald og druknede husdyr, og 72 mennesker omkom i for-

bindelse med den dramatiske oversvømmelse.  

     Det var bestemt heller ikke den globale opvarmning der stod bag, 

da en kombination af snesmeltning og kraftig nedbør resulterede i 

oversvømmelser i Gudbrandsdalslågen, også kaldet Lågen, i maj 2014. 

Flommen var et resultat af en forfejlet naturforvaltning8. Den 204 km 

lange elv Lågen, der udmunder i søen Mjøsa ved Lillehammer, har et 

stort opland, idet den får tilløb fra elvene Otta, Soa og Vinstra, der 

dræner en stor del af Jotunheimen. Desuden får Lågen tilløb fra en 

række mindre elve fra Dovre, Rondane og fjeldpartierne mod Øster-

dalen. Frem til 1969 var Lågen en vigtig tømmerflådningselv. Men 

siden er Lågen blevet snævret ind lidt efter lidt i forbindelse med, at 

statens vejvæsen har lagt rigsvej 50 længere og længere ud mod elven, 

nogen steder endda flere titals meter ud i selve elven, så den er blevet 

smallere. Det indebærer, at elven under særlige vejrforhold ikke læn-

gere kan klare de enorme vandmasser, men går over sine bredder til 

stor skade for infrastrukturen i de berørte områder.  

     Galnemåndag er navnet på mandag den 11. marts 1822, hvor en 

orkan hærgede langs Vestlandskysten og krævede 157 menneskeliv. 

Det store dødstal skyldes, at orkanen kom hurtigt og uden varsel9. 

     Den engelske geograf og glaciolog Jean M. Grove, der er kendt for 

sin omfattende undersøgelse af klimaændringer i den Lille Istid over 

hele verden, har undersøgt naturkatastrofer og klima i Olden-Loen 

området nordvest for Jostedalsbræen i Vestnorge2,3. Undersøgelsens 

resultat er gengivet i figur 28-7, der viser antal registrerede natur-

katastrofer i den Lille Istid forårsaget af laviner, jordskred og over-

svømmelser. Det ses, at hyppigheden af klimabetingede naturkatastro-

fer i det pågældende område er usædvanlig høj i perioden 1650-1760. 

Det er bemærkelsesværdigt, at denne periode er sammenfaldende 

med en af de koldeste perioder i den Lille Istid. Måske er dette sam-

menfald overraskende for klimatologer, men blandt geologer og 

geomorfologer (forskere, der studerer samspillet mellem klima, 

landskabsformende processer og landskaber) har det længe været vel-
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kendt, at oversvømmelser, fjeldskred og mange andre klimabetingede 

naturkatastrofer på vore breddegrader almindeligvis øges i kolde 

perioder og aftager i varme perioder.  

 

          
 

Figur 28-7. Antal registrerede naturkatastrofer i den Lille Istid forårsaget af 
laviner, jordskred og oversvømmelser i et undersøgelsesområde nordvest for 
Jostedalsbræen i Vestnorge. Kilde: J.M. Grove 1972 2.  

 

 

Konklusion. 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 grad-

vist, og siden århundredeskiftet er nedbøren ikke steget. På basis af tal 

fra Danmarks Meteorologiske Institut kan der ikke påvises en stigning 

i ekstremvejret i Danmark 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. Man må give den svenske 

klimaprofessor Lennart Bengtsson ret, når han i et interview i 

Jyllands-Posten 24. marts 2013 udtaler, at ”man har ødelagt klima-

debatten og skabt et hysteri, fordi man anvender vejrhændelser som 

bevis på Klimaforandringer”. 
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Myter om klima og samfund 
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Myte 29 

FN´s klimapanel IPCC er  
en upolitisk, videnskabelig  
organisation 
 

 

FN´s klimapanel IPCC og nyhedsmedier efterlader det indtryk, at 
klimapanelet er upolitisk og repræsenterer verdens samlede 
videnskabelige ekspertise på klimaområdet, men en dybde-
boring i IPCC´s arbejdsmetoder afslører, at politik, videnskab og 
særinteresser er blandet sammen til en farlig cocktail, som hver-
ken videnskaben eller samfundet kan være tjent med. 
 

Ifølge IPCC´s hjemmeside er klimapanelet både en videnskabelig og 

mellemstatslig organisation. For at kunne forstå, hvordan det kan lade 

sig gøre, skal vi se på historien bag IPCC´s oprettelse og arbejdsme-

toder, således som den beskrives af blandt andre de to dybdeborende 

historikere Rupert Darwall i bogen The Age of Global Warming: A 

History (2013)4 og Bernie Levin i bogen Searching for the Catastrophe 

Signal: The origins af the Intergovernmental Panel on Climate Change 

(2017)18.  

     Det er sikkert ukendt for de fleste, at det især er to personer, som 

står bag oprettelsen af IPCC og den førte praksis, og som i virkelighe-

den kan betragtes som klimakrisens fædre. Den ene er socialisten og 

milliardæren, canadieren Maurice Strong (1929-2015), og den anden 

er den svenske meteorolog og klimaforsker Bert Bolin (1925-2007).     

     Maurice Strong var i 1960´erne knyttet til den canadiske olieindu-

stri. Som socialist betragtede han FN som en verdensregering, der 

skulle dele den vestlige verdens rigdomme med verdens fattige lande 

og dermed danne grundlag for en bedre verden26. Verdens ressourcer 

skulle ikke tilhøre de enkelte lande, men betragtes som menneske-

hedens fælles arv. Til at gennemføre denne smukke, men noget uto-

piske vision oprettedes i 1972 FN´s miljøprojekt (UNEP) med støtte af 

forskellige miljøbevægelser. I samme spor blev Maurice Strong i 1983 

en central figur i Gro Harlem Brundtlands World Commision on 
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Environment and Development, der satte fokus på de store globale 

miljøproblemer og global bæredygtighed.  

     I 1980´erne kom Maurice Strong i kontakt med en gruppe klima-

modellører, som var af den opfattelse, at verden var truet af en 

menneskeskabt global opvarmning. Den globale temperatur var steget 

siden 1975 samtidig med, at udledningen af CO2 også var steget. Forud 

havde der ganske vist været tre årtier med faldende temperatur, som 

havde vakt så megen bekymring blandt verdens førende meteoro-

loger, så det dominerende tema på den første internationale klima-

konference i Geneve i 1979 var: Hvorledes kan vi undgå en ny istid?  

    Frygten for en forestående ny Lille Istid kaldte også på opmærksom-

hed i Danmark. Mens vinterstormen tudede over Norden og kulden 

satte nye bundrekorder kaldtes videnskabsmænd fra alle klimaviden-

skabens forgreninger til konference med Folketinget. Det fortæller 

journalisten Johannes Bundgård i Berlingske Tidende den 31. decem-

ber 1976 i forbindelse med et interview af daværende formand for 

Folketingets forskningsudvalg Erik Holst3. ”Det var en artikel den 24. 

oktober 1976 i Berlingske Tidende: En lille istid er over os med tørke 

og hårde vintre, der gav stødet til et længe næret ønske om at drøfte 

Danmarks, Grønlands og Færøernes klimatiske fremtid”, udtalte Erik 

Holst og fortsatte: ”Grundlæggende kan man sige, at vi i forskningsud-

valget ønsker at vise vore folketingskolleger, at videnskab og forsk-

ning er nødvendig, hvis vi skal blive i stand til at træffe blot nogen-

lunde rigtige beslutninger”. På konferencen skulle Folketingets med-

lemmer møde geofysikere, klimatologer, eksperter i anvendt klimato-

logi, havforskere, atmosfære- og rumforskere, meteorologer, geologer, 

biologer og skyfysikere – som det hedder i Bundgårds artikel. 

     Men billedet skiftede hurtigt. Den stigende globale temperatur 

siden slutningen af 1970´erne samtidig med den stigende udledning af 

CO2 foruroligede ikke blot gruppen af klimamodellører, men også 

mange forskere og politikere verden over, og det blev optakten til 

Villach-konferencen i Østrig i 1985, der mundede ud i følgende kon-

klusion: ”Som følge af det stigende indhold af drivhusgasser i atmo-

sfæren mener vi, at den globale middeltemperatur i første halvdel af 

næste århundrede vil stige til højder, som ikke tidligere er set i 

menneskets historie”4.    
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     En af de førende klimamodellører, som Maurice Strong kom i kon-

takt med, var den amerikanske klimaforsker James Hansen. Den 24. 

juni 1988 præsenterede Hansen på en høring i den amerikanske kon-

gres resultatet af en række eksperimenter med computerproducerede 

klimamodeller, som en gruppe forskere ved Goddard Institute for 

Space Studies (GISS) under hans ledelse havde udført og offentliggjort. 

Det fremgik, at der tilsyneladende er en kobling mellem den globale 

temperatur og menneskets påvirkning af atmosfæren gennem afbræn-

ding af fossile brændstoffer (se Myte 13). Det blev optakten til en 

mytedannelse om et globalt klima, som man påstod hidtil havde været 

stabilt, men som nu blev bragt i en menneskeskabt ubalance på grund 

af udledningen af CO2. Det var nødvendigt vand på socialisten Maurice 

Strongs mølle for at kunne sælge hans oprindelige budskab til verdens 

politikere og offentligheden – en omfordeling af menneskehedens fæl-

les arv – men nu med budskabet om, at kloden var truet af den kapita-

listiske industri, som ledte CO2 ud i atmosfæren. Med den påståede 

klimakrise lykkedes det Maurice Strong at bringe os alle – rig som fat-

tig, gammel som ung – i samme båd, og som det derfor var umoralsk at 

have indvendinger imod.  

     FN´s miljøprojekt, som Maurice Strong var blevet chef for, stod sam-

men med Verdens Meteorologiske Organisation (WMO) som spon-

sorer for gruppen af klimamodellører og for etableringen af FN´s 

klimapanel IPCC (Intergovernmental panel on Climate Change) i 1988, 

der officielt blev oprettet som en opfølgning på Brundtland-rapporten 

Vores fælles fremtid. Ifølge rammekonventionens Artikel 1.2 om klima-

forandringer var Maurice Strongs og FN´s mandat til IPCC7: ”At rede-

gøre for de klimaforandringer, som direkte eller indirekte skyldes 

menneskets aktivitet, der ændrer sammensætningen af Jordens atmo-

sfære, i tilknytning til de naturlige klimaforandringer, som er obser-

veret over en overskuelig periode”. Det betyder, at IPCC ikke har 

mandat til at studere klimaforandringer og deres årsag i almindelig-

hed, men at IPCC specifikt skal rapportere om menneskets indvirkning 

på klimaet som grundlag for politiske beslutninger20. Strong ud-

manøvrerede således naturvidenskaben ved at sørge for, at klima-

panelets mandat kun skulle omfatte de menneskeskabte klimaforan-

dringer, således at klimamodellørerne fik en dominerende indflydelse 

på bekostning af klimahistorikere og astrofysikere2,26.      
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     Den svenske professor Bert Bolin blev IPCC´s første leder indtil 

1998. At valget faldt på en svensker, som klimapanelets leder var 

naturligt; den svenske regering havde allerede i 1970´erne benyttet 

påstanden om CO2 som en farlig drivhusgas til at få vedtaget anlæggel-

sen af det svenske atomkraftværk Barsebäck. 

     Som sin første opgave formulerede Bert Bolin følgende principper 

og procedurer for IPCC´s arbejde: ”Eftersom IPCC er en mellemstatslig 

organisation, skal dets rapporter gennemgås af både forskere og rege-

ringer”13. Man etablerede ganske enkelt en procedure, som skulle sik-

re, at politikerne fik en afgørende indflydelse på udformninge af det 

såkaldte Summary for Policy Makers, hvori IPCC fremfører sine anbe-

falinger til regeringer og mediefolk. Ved uenighed mellem forskere og 

politikere om udformningen af budskabet, har politikerne det sidste 

ord, idet de har mandat til at instruere forskerne i, hvad der skal stå i 

Summary for Policy Makers2,26. Dette har siden været en almindelig 

procedure. Den indebærer, at politiske myndigheder ikke blot udnæv-

ner de forskere, der skal sidde i IPCC, men betyder også, at disse myn-

digheder i udstrakt grad er pennefører, når det gælder udformningen 

af de konklusioner, der drages i rapporternes sammendrag. Hvert 

enkelt afsnit i sammendraget gennemgås i plenum i en politisk kon-

sensusproces, hvor alle skal være enige. De enkelte landes delegerede 

kæmper på at få fjernet, styrket eller svækket de forskellige formule-

ringer, eller få nye formuleringer med. På den måde bliver budskabet i 

sammendraget politiseret og kan afvige betydeligt fra de omfattende 

underliggende faglige delrapporter.  

     Klimapanelet IPCC blev dermed FN´s forlængede arm, som gav 

”Strongs verdensregering” et videnskabeligt alibi og den nødvendige 

autoritet til at kunne ”beskatte” vestens industrilande med CO2-

afgifter og hvert år fordele tonsvis af penge til U-landene. Det er be-

stemt ikke den måde, en videnskabelig organisation bør arbejde på20. 

Det er mod al videnskabelig praksis. Summary for Policy Makers, der er 

afgørende for den offentlige meningsdannelse, er derfor mere et 

politisk dokument end et sammendrag af en videnskabelig rapport22.  

     Et grelt eksempel er den lange række kommentarer, som den 

amerikanske Clinton-regering havde til Arbejdsgruppe I´s bidrag til 

IPCC´s hovedrapport i 1995, og som politikerne krævede indarbejdet i 

det 33 sider lange sammendrag4,13. Arbejdsgruppens leder den briti-
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ske atmosfærefysiker John Houghton modtog et brev fra Clinton-

administrationen, hvori der blandt andet stod: ”Det er afgørende, at 

kapitelforfatterne overtales til at modificere teksten på en passende 

vis, så den følger diskussionerne i Madrid” – med hentydning til ple-

numsessionerne i november samme år i Madrid forud for en stor FN-

konference i Geneve4. De delegerede instruerede således forskerne, 

der skrev arbejdsgruppens dokument i, hvad forskerne skulle kon-

kludere. Udøvelsen af denne praksis bidrog til, at sammenblandingen 

af forskning og politik kom ind i klimasagen. 

     Bernie Lewin giver i bogen Searching for the Catastrophe Signal 

(side 274-285)18 et rystende eksempel på, hvad der gik forud for 

klimamødet i Madrid 1995, og hvorledes det lykkedes IPCC og nyheds-

medierne at overbevise offentligheden om, at den globale opvarmning 

er menneskeskabt. I forbindelse med udarbejdelsen af IPCC´s 1995-

rapport (SAR) påtog Benjamin (Ben) David Santer – den gang en ung 

klimamodellør ved Lawrence Livermore National Laboratory – sig 

opgaven som førsteforfatter at skrive et udkast til rapportens kapitel 

8, der omhandler påvisning af klimaforandringer og deres årsager10. 

Medforfattere var bl.a. klimaforskerne Tom Wigley og Timothy Bar-

nett. 

     Santer byggede sit udkast til kapitlet på et manuskript forfattet af 

Barnett med flere, der først to år senere blev bragt som artikel i det 

videnskabelige tidsskrift The Holocene. Barnetts manuskript gik i kort-

hed ud på at kortlægge den naturlige temperaturudvikling langt til-

bage i tiden for at se, om nutidens klimaforandringer afveg fra for-

tidens. Barnett tog udgangspunkt i eksisterende klimamodeller og 

fandt, at de undervurderede fortidens variationer i den rekonstruere-

de temperaturserie. Barnett konkluderede, at det er vanskeligt at 

påstå, at mennesket har sat et fingeraftryk på klimaet, når fakta viser, 

at dette ikke er tilfældet, og videre hedder det, at vores resultater skal 

tjene som advarsel til dem som påstår, at der kan ses en menneske-

skabt effekt i de observerede klimadata. Samme opfattelse føjede 

Santer derfor ind i sit udkast til 1995-rapportens kapitel 8, og det blev 

gentaget i hans konklusion: Til dato er der ingen studier, der både har 

påvist en betydelig nutidig klimaforandring og påvist, at hele eller dele 

af klimaændringen er menneskeskabt – en konklusion, der tydeligvis 

er skeptisk og ydermere indbefatter Barnetts advarsel. 
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Figur 29-1. Ben Santers manipulering af temperaturdata, som førte til vild-
ledning af politikerne inden Kyoto-mødet i 1997. Santer har kun benyttet 
data i den indcirklede del af grafen, dvs. de sorte punkter, der viser en klar 
temperaturstigning (den kraftige sorte linje), mens data fra både tiden før og 
efter fjerner Santers ”bevis” – et tankevækkende eksempel på cherry picking. 
Kilde: Petition Project 1998; P.J. Michaels & P.C. Knappenberger 1996 19 og 
O.H. Ellestad 2017 5.   

 

     Ben Santers konklusion bragte naturligvis IPCC i et dilemma, idet 

den både udfordrede klimapanelets politik og dets egen videnskab. I 

1992 havde 154 lande på et yderst spinkelt grundlag underskrevet 

Rio-konventionen og dermed officielt udråbt CO2 til at være den store 

synder. Der var derfor kun én måde, hvorpå IPCC kunne redde sig selv 

mod at blive rangeret ud på et sidespor og eventuelt at blive nedlagt, 

og det var at ændre de videnskabelige resultater i en ”positiv” retning 

og bringe dem i overensstemmelse med klimapanelets politiske agen-

da. For hvis IPCC fremkom med endnu en hovedrapport (den første 

kaldet FAR udkom i 1991), som ikke kunne konkludere, at mennesket 

satte et tydeligt fingeraftryk på klimaet, ville klimapanelet miste tro-

værdighed og sin berettigelse. Ydermere ville det økonomiske funda-

ment smuldre under hele det massivt ekspanderende forskningsfelt. 

Og der ville helt givet være folk, der med rette ville sætte spørgsmåls-

tegn ved, om det virkelig kan være sandt, at det er industrien, som har 

skabt klimakrisen, eller om det ikke snarere er en massage af klima-

videnskaben. 
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     Ben Santers udkast til kapitel 8 skulle diskuteres og godkendes på 

et møde i juli 1995 i Asheville, North Carolina, og Summary for 

Policymakers skulle gøres klar, så det kunne fremlægges til en mellem-

statslig (politisk) bedømmelse og godkendelse. Men på mødet frem-

lagde formanden for Arbejdsgruppe I John Houghton overraskende 

nok et nyt udkast, der ikke stemte overens med den skepsis, som 

gennemsyrede hovedteksten i kapitel 8 skrevet af Santer, men det 

matchede til gengæld indledningen til det pågældende kapitel: ”Det 

kan nu påvises, at menneskets aktivitet afspejler sig i de observerede 

klimaændringer”. Ben Santer er på det tidspunkt ved at ændre op-

fattelse og tage afstand fra Barnetts manuskript. Det skyldtes, at 

Santer selv havde nogle resultater liggende, som pegede i retning af et 

menneskeskabt fingeraftryk på klimaet, men disse resultater var 

endnu ikke tilgængelige og havde ikke været underkastet en fagfælle-

bedømmelse.  

     På det pågældende Asheville-møde præsenterede Santer derfor en 

graf, som viste, at der alligevel var overensstemmelse mellem obser-

vationer og klimamodeller. Ben Santers graf indgår her i grafen i figur 

29-1. Dermed havde Santer fundet det afgørende fingeraftryk, som 

underbyggede idéen om en menneskeskabt global opvarmning – på-

stod han. Men der var et overskyggende problem. Ud af en tempera-

turserie, der strakte sig fra 1958 til 1995, benyttede Santer kun data 

fra 1963 til 1987, selv om han havde adgang til både de ældre og de 

nyeste data. Senere, da hans resultater blev offentliggjort, blev de der-

for skarpt kritiseret, for når man tilføjede de nyeste temperaturdata 

fra 1988 til 1995, forsvandt det afslørende fingeraftryk, som Santer 

havde ”påvist”4.  

     Allerede på Asheville-mødet gjorde John R. Christy indsigelse mod 

de data, Santer benyttede. John Christy er klimaforsker ved University 

of Alabama i Huntsville med særlig interesse for satellitfjernmåling af 

globalt klima og globale klimaforandringer. Men trods indsigelserne 

blev udfaldet på hele sagen, at IPCC´s påvisning af menneskets 

indflydelse på klimaet blev indføjet som en erklæring i Summary for 

Policymakers og fik dermed en afgørende betydning for indgåelsen af 

Kyoto-protokollen, som blev underskrevet 11. december 1997 og er et 

tillæg til FN´s rammekonvention om klimaændringer, også kaldet Rio-

konventionen. Kyoto-protokollen er den første juridisk bindende 
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internationale aftale, der skal reducere udledningen af drivhusgasser. 

I dag omfatter Kyoto-protokollen 191 lande samt EU.    

     På klimakonferencen i Madrid i november 1995 præsenterede Ben 

Santer sin nye opdagelse – denne gang for ikke-fagkyndige delegerede 

og meddelte: På grund af de nye opdagelser er hovedteksten i kapitel 

8 i IPCC´s hovedrapport (SAR) forældet og behøver en opdatering. Den 

1. december 1995 kunne man i den amerikanske avis Washington Post 

derfor læse: Eksperter enige om at mennesket har ”mærkbar” ind-

flydelse på klimaet – og videre – Delegater fra 75 lande nået til enig-

hed i Madrid18. IPCC overlevede og har siden haft frit spil som klima-

orakel og klimamonopol bakket op af en medløbende presse. Santers 

manipulerede graf var virkelig en stor hjælp for IPCC i bestræbelserne 

for at få gennemført Kyoto-protokollen i 1997. IPCC´s arbejdsmetoder 

er skræmmende: Man udråbte CO2 som den store synder, men det var 

i virkeligheden en alt for tidlig konklusion, for siden har det været 

nødvendigt, at tilpasse virkelighedens klima til den klimapolitiske 

dagsorden (se Myte 2 og 3). Det kan på en måde sidestilles med et 

justitsmord, hvor politiet alt for tidligt har pejlet sig ind på en forkert 

gerningsmand og udelukket andre muligheder og derfor må fifle med 

”beviserne” for at få historien til at passe. 

     Maurice Stongs største kup blev Rio-konferencen i Rio de Janeiro i 

1992, hvor han med IPCC´s hjælp nu kunne få gennemført sine visio-

ner, idet 154 lande som nævnt tiltrådte det synspunkt, at CO2 er den 

altoverskyggende drivkraft bag den globale opvarmning – og under-

tegnede en global handlingsplan: Rio-konventionen. Dermed sagde 

IPCC formelt farvel til naturvidenskaben og goddag til det klima-

hysteri, vi siden har været vidne til, og som Danmark absolut ønsker 

at gå i spidsen for. På Rio-konferencen deltog 108 statsoverhoveder og 

mange tusinde andre delegerede, pressefolk og ”grønne aktivister”, 

hvor de sidstnævnte siden har været et dominerende indslag ved alle 

klimakonferencer26. Med Rio-konventionen godtog politikerne sam-

tidig klimamodellørernes postulat om en 1,5-4,5 grader temperatur-

stigning og en 20-140 cm havstigning ved en fordobling af CO2-

koncentrationen i atmosfæren. Rio-konferencen gav dermed politiker-

ne et videnskabeligt alibi til at bane vejen for etablering af en global 

klimaindustri, også kaldet bekymringsindustri, og for oprettelsen af en 

lang række institutioner og råd i den vestlige Verden – heriblandt 



273 
 

Klimarådet i Danmark. Man købte ganske enkelt Strongs idé, om at de 

rige lande har forårsaget en global klimakrise gennem udledning af 

CO2, og derfor også skal kompensere økonomisk for de klimatiltag, 

som U-landene ”nødvendigvis” skal gennemføre.  

     Maurice Strongs karriere som vicegeneralsekretær i FN fik en brat 

ende, da det i forbindelse med korruptionsskandalen i FN´s Olie-for-

Mad-Program kom frem, at Strong havde modtaget en million US 

dollar fra den irakiske udenrigsminister i 1997. Efter den sag fik 

Maurice Strong frataget alle sine hædersbevisninger, og milliardæren 

fortrak til Peking, hvor han som god socialist tilbragte resten af sit 

liv12.  

     IPCC er ikke blot en mellemstatslig og dermed en politisk organisa-

tion, men klimapanelet påberåber sig også at være en videnskabelig 

organisation. I den anledning har der været rejst kritik af IPCC´s 

såkaldte peer-review-proces, hvor fagfæller bedømmer hinandens 

artikler for at kvalitetssikre det videnskabelige indhold, inden artik-

lerne offentliggøres. I 1996 skrev den amerikanske fysiker Frederick 

Seitz i Wall Street Journal23: ”I mine mere end 60 år som videnskabs-

mand, blandt andet som præsident for både det Nationale Viden-

skabelige Akademi og Amerikansk Fysisk Selskab, har jeg ikke oplevet 

en mere korrupt proces end den, jeg har været vidne til i forbindelse 

med fagfællebedømmelsen af videnskabelige artikler forud for denne 

[1995] IPCC rapport”. Samme kritik kom i 2010 fra den internationale 

paraplyorganisation for de nationale videnskabelige akademier IAC, 

der blandt andet fandt, at IPCC´s fagfællebedømmelse af rapporternes 

underliggende videnskabelige artikler blev varetaget af en ”klub” af 

forskere og ikke-forskere, som støttede IPCC´s synspunkter om en 

klimakrise1. To år senere kom der en officiel indrømmelse fra IPCC 

med et løfte om bod og bedring11, men ifølge IAC er der ikke sket 

noget i den retning20. 

     IPCC har også været ramt af skandaler. Allerede i 2005 havde 

lederen af National Hurricane Center, Chris Landsea, i et åbent brev 

(dateret 17. januar 2005) til verdenssamfundet meddelt, at han trak 

sig fra sin post i IPCC i protest over IPCC´s behandling af emnet storm-

aktivitet i klimapanelets kommende 2007-rapport16. Chris Landsea 

havde indtil da både bidraget som forfatter og medvirket som fag-

fællebedømmer til klimapanelets 1995- og 2001-rapporter, men nu 
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kunne det åbenbart være nok. ”Jeg kan personligt ikke fortsætte med 

at bidrage til en proces, som jeg mener, bygger på præfabrikerede 

agendaer og er videnskabeligt upålidelig” udtaler Chris Landsea (citat 

fra The Washington Post 14. maj 2012). 

     Et andet eksempel på en fremtrædende forsker, der har trukket sig 

fra IPCC, er den engelske klimaøkonom Richard Tol, der siden 1994 

har deltaget i udarbejdelsen af IPCC´s rapporter25. Senest var han 

koordinerende hovedforfatter i forbindelse med 2013-rapporten 

(AR5). I et udkast til denne rapports sammendrag Summary for Policy 

Makers skrev forskerne, at ”mange af de mere alvorlige konsekvenser 

af klimaændringer er i virkeligheden symptomer på dårlig forvaltning 

og underudvikling”. Men den gik ikke. Dette ret afgørende budskab 

blev strøget af politikerne, fordi budskabet ikke støtter den politiske 

agenda om reduktion af menneskeskabte drivhusgasser. Richard Tol 

trak sig fra klimapanelet i efteråret 2013 og nægtede IPCC at bruge 

hans navn i Summary for Policy Makers.   

     I november 2009 rullede en klimaskandale, som blev kendt under 

betegnelsen Climategate, hvor personer offentliggjorde tusindvis af e-

mails, de havde hacket fra en server, som tilhørte klimaforsknings-

instituttet CRU ved University of East Anglia i Storbritanien4,8,9,17,21. De 

lækkede e-mails handlede om korrespondancen mellem nogle af 

nøglepersonerne bag IPCC´s hypotese om menneskeskabt global op-

varmning (AGW-hypotesen). De fleste af disse nøglepersoner – i alt 

omkring en snes forskere – tilhørte også forskerholdet bag hockey-

stavkurven (se Myte 5) og var endvidere forfattere og redaktører på 

centrale dele af IPCC´s rapporter. Det udviklede sig til en klima-

skandale, for indholdet af de mange e-mails blev hurtigt tilgængeligt 

på nettet, så enhver ved selvsyn kunne se, hvordan disse forskere 

havde travlt med at undgå at skulle give andre forskere adgang til 

deres data. I nogle tilfælde havde de manipuleret med data i forbindel-

se med den såkaldte hockeystavkurve, der var central i IPCC´s klima-

rapport i 2001 og siden er blevet brugt som bevis på, at mennesket 

har forårsaget den globale opvarmning. De lækkede e-mails viste også, 

hvordan flere af forfatterne optræder mere som politikere end for-

skere og udmærket er klar over, at der er problemer med deres data 

og konklusioner, men i stedet drøfter, hvordan de skal forhindre, at 

konkurrerende forskere får offentliggjort deres artikler22. De hackede 



275 
 

forskere blev således anklaget for ikke at have overholdt den såkaldte 

Freedom of Information Act, ifølge hvilken forskere skal stille deres 

data til rådighed. At udveksle data med andre forskere er et uomgæn-

geligt videnskabsetisk princip. Kun herved kan andre efterprøve ens 

forskningsresultater og dermed minimere risikoen for fusk og fejl. 

Men IPCC-lejren forsøgte at fjerne fokus fra indholdet i de hackede e-

mails ved at påstå, at det var ondsindede hackere eller fremmede 

magter, som stod bag den pågældende hacking.   

     Der er også e-mails, som viser, at nogle af nøglepersonerne i klima-

skandalen har lagt pres på tidsskrifter, så de ikke tager artikler, hvis 

resultater peger i klimaskeptisk retning, ligesom man heller ikke er 

veget tilbage fra at få folk fyret, hvis de medvirkede til udgivelse af 

”forkerte” (læs: for IPCC ubekvemme) resultater. For eksempel skriver 

Michael Mann fra hockeystavgruppen til en kollega: ”Hvis du mener, at 

Saiers [en redaktør på tidsskriftet Geophysical Research Letters, der 

havde medvirket til, at tidsskriftet udgav en artikel med kritik af 

Michael Manns egen ”hockeystav” temperaturserie] tilhører skeptiker-

lejren, så kan vi – hvis vi kan finde dokumentation for det – gå gennem 

de officielle AGU (American Geophysical Union) kanaler for at få ham 

fyret. Også selv om det bliver vanskeligt”13. En forkert holdning til 

IPCC´s påstand om menneskeskabt global opvarmning kan altså være 

udslagsgivende for, om man mister sit job.  

     I kølvandet på klimaskandalen meddelte sagens hovedperson, CRU-

instituttets direktør Phil Jones den 2. december 2009, at han trådte 

tilbage indtil videre, fordi universitetet havde besluttet at indlede en 

undersøgelse af hans adfærd. Der blev nedsat en komité, der skulle se 

nærmere på de påståede problemer, men det viste sig snart, at der 

mere var tale om en hvidvaskning end om en egentlig kulegravning. 

Flere af deltagerne i undersøgelseskomitéen viste sig at være inhabile, 

og komitéen undgik at indkalde nøglevidner. Komitéen konkluderede, 

at det var helt i orden, at Phil Jones, skjulte rådata til CRU´s tempera-

turserie, fordi det er en normal praksis inden for klimavidenskab, men 

at den praksis i fremtiden skal forandres. Troels Halken udtrykker det 

rammende i fagbladet Ingeniøren 21. juli 2010 9: ”Videnskabelig 

uredelighed er altså OK, fordi det er normalt”. 

     Den såkaldte Oxburgh-undersøgelse, som var en lukket under-

søgelse, affærdigede den efterfølgende kritik: ”det var ikke viden-



276 
 

skaben, som var genstand for vores undersøgelse”4. Samme udtalelse 

kom Russel-undersøgelsen med. Gad vide hvad man så skulle under-

søge? spørger Troels Halken meget logisk i tidsskriftet Ingeniøren 7. 

maj 2010 – og fortsætter8: ”Alle undersøgelser i forbindelse med 

klimaskandalen følger samme læst. De spørger den anklagede om han 

er skyldig. Han benægter, hvorefter han frikendes”. De videnskabelige 

artikler, som var blevet udvalgt, var blevet sanktioneret af selveste 

Phil Jones, ham som stod på anklagebænken, så Phil Jones blev i 

virkeligheden dommer i sin egen sag. Climategate-skandalen er en 

pinlig affære, som skader videnskaben, fordi den viser, hvorledes 

ledende klimaforskere forlod de videnskabelige værdier.   

     Phil Jones fortsatte efterfølgende som den ansvarlige for CRU´s 

temperaturdata. Det er ikke alene betænkeligt, men alarmerende, 

fordi det her netop drejer sig om de data fra CRU, som indgår i IPCC-

rapporterne.  

     I forlængelse af Climategate-skandalen beretter Frank Lansner i 

2017 om verdens vigtigste træ17: ”Efter mange år at have forsøgt at få 

trædata udleveret fra Climagate-forskeren Keith Briffa fra hans 

historiske temperaturrekonstruktion brugt af IPCC, lykkedes det grun-

det et kiks fra Briffas side at få fat i hans trædata. Det viste sig, at hans 

datasæt var baseret på blot 12 træer, hvoraf ét træ har haft en vækst, 

der er gået ”amok” i de seneste årtier, uvist af hvilken grund. Således 

har data fra dette ene træ påvirket hele datasættet, der røg direkte 

gennem fagfællebedømmelsen og er brugt af IPCC i deres grafer. 

Træerne vokser på den Sibiriske Yamal halvø – et område, hvor alle de 

omkringliggende temperaturstationer viser, at der ikke er blevet var-

mere siden 1940. Men der vokser altså et træ med en anden historie”. 

     Den 22. november 2011 lød et ekko af Climategate-skandalen. 

Denne gang handlede det også om flere tusinde lækkede e-mails, 

hvoraf mange var flere år gamle24. Og det var tankevækkende sager 

der kom frem i lyset og gjorde det klart, at klimapanelets procedurer 

er tvivlsomme. De omkring 5.000 e-mails kredser om tre forhold: For 

det første tager forskerne, der er centrale i klimadebatten, skridt til at 

skjule snarere end at fremlægge fakta og data. For det andet anlægger 

de samme forskere et politisk syn på global opvarmning snarere end 

en afbalanceret videnskabelig vinkling. Og for det tredje er de samme 

forskere bevidste om, at en stor del af ”beviserne” om menneskeskabt 
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global opvarmning er svag, og at det derfor er nødvendigt at mani-

pulere med faktuelle data for at opnå det ønskede mål. Eksempelvis 

instruerer Phil Jones i en e-mail sine kolleger i, hvordan de kan omgå 

reglerne om aktindsigt, bl.a. skal de fjerne alle e-mails efter en endt 

opgave. Desuden har Phil Jones diskuteret med U.S. Department of 

Energy, som ”er mere end tilfredse med, at der ikke udleveres rådata 

fra de enkelte vejrstationer. Men det kom også frem, at der er for-

skere, som mener, at det er problematisk fortsat at tale om global 

opvarmning, når det nu ser ud til, at det ikke bliver varmere, og fore-

slår derfor, at man fremover kalder det klimaforandring.   

     I valgkampen forud for det danske folketingsvalg 5. juni 2019 var 

den såkaldte klimakrise og kampen mod klimaforandringer et af 

kernepunkterne. Da informationerne om klima i nyhedsmedierne var 

stærkt præget af IPCC-medløbende journalistik, sendte jeg i marts 

2019 et åbent brev til en række fremtrædende danske politikere, bl.a. 

daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen og daværende 

Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt.   

     I det 14 sider lange brev med illustrationer gjorde jeg opmærksom 

på en række centrale klimavidenskabelige forskningsresultater og 

observationsfakta, som udfordrer IPCC´s påstand om, at størstedelen 

af den globale opvarmning er menneskeskabt og skyldes udledningen 

af CO2. Desuden fandt jeg det bekymrende, at den brede offentlighed 

ikke gøres bekendt med, at der blandt forskere hersker divergerende 

opfattelser af årsagen til klimaforandringer og global opvarmning, og 

at den ensidige klimadebat i medierne styres af meningspres og selv-

censur og derfor udfordrer ytringsfriheden og demokratiet. Ydermere 

understregede jeg, at det er vigtigt, at skelne mellem klima og miljø. 

Til det svarede daværende Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars 

Christian Lilleholt: ”Den danske regering benytter sig af IPCC´s 

rapporter som videnskabeligt grundlag i vurderingen af spørgsmål om 

klima og global opvarmning. Regeringen finder ikke grundlag for at 

betvivle IPCC´s videnskabelige uafhængighed og resultaterne af 

klimapanelets arbejde. IPCC har med al ønskelig tydelighed slået fast, 

at klimasystemets opvarmning er utvetydig, og menneskets indflydel-

se på klimasystemet er tydelig”. Et indlysende svar fra en politiker, der 

nødvendigvis må have blind tillid til en politisk organisation, der 

producerer de argumenter, politikerne ønsker at bruge som grundlag 
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for beslutninger – og det sker uanset, at IPCC´s klimamodeller om glo-

bal opvarmning allerede har fejlet og er helt ude af trit med virkelig-

hedens komplekse klima (se Myte 13). Danmark har en klar ambition 

om at være klimaduks og gå foran i en håbløs kamp for klimaet med 

en reduktion i udledningen af CO2 på 70 pct. i 2030 som et delmål for 

en 2050-ambition om neutralitet.  

     Siden blev jeg inviteret til at holde tale 5. juni 2019 på venstres 

grundlovsmøde på Edelgave gods – dagen for afholdelse af valg til 

Folketinget. Mit åbne brev til politikerne blev af norske forskere 

oversat til norsk og underskrevet af 20 skandinaviske klimaforskere 

og sendt til den norske statsminister Erna Solberg. Ydermere over-

satte hollandske forskere mit brev til hollandsk, engelsk og tysk og 

rundsendte det i EU-landene. Efterfølgende er brevet bragt i sin fulde 

ordlyd på netsiden klimarealisme.dk og i det tyske tidsskrift KERN-

PUNKTE15 samt Europäisches Institut für Klima & Energie (EIKE)14.    

     I projektet World Climate Declaration adresseret til FN og EU 

november 2019 har i skrivende stund mere end 750 forskere blandt 

andet skrevet under på, ”at der ikke er noget overbevisende viden-

skabeligt belæg for, at menneskets udledning af CO2 eller andre driv-

husgasser allerede forårsager eller i en overskuelig fremtid vil forår-

sage en katastrofal opvarmning af Jordens atmosfære og dermed 

forstyrre Jordens klima”. Og videre hedder det, at der til gengæld ”er 

solid forskning, som viser, at et øget indhold af atmosfærisk CO2 vil 

gavne dyre- og plantelivet på Jorden”. Desuden peges på nødvendig-

heden af, at skelne mellem klima og miljø. 

                                                                                                                                                        

Det uafhængige klimapanel – NIPCC. Der må virkelig være behov for et 

troværdigt klimapanel, vil mange mene, men faktisk eksisterer der 

allerede et kvalificeret videnskabeligt modstykke til IPCC; det kaldes 

NIPCC (Nongovernmental International Panel on Climate Change), der 

som navnet antyder arbejder uafhængigt af politisk indflydelse. NIPCC 

er ukendt blandt politikere og i den brede offentlighed ganske enkelt, 

fordi det ignoreres af medierne. NIPCC danner i dag ramme om et tæt 

samarbejde mellem en række forskere verden over og tre institutio-

ner: The Science & Environmental Policy Project (SEPP) – en tænketank 

for studiet af klima og miljø, The Heartland Institute – en amerikansk 

tænketank, der støtter klimaforskning, og Center for the Study of 
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Carbon Dioxide and Global Change, der ligeledes er en amerikansk 

organisation med det almennyttige formål, at udbrede og formidle 

kendskabet til de seneste videnskabelige landvindinger indenfor ud-

forskningen af de klimatiske og biologiske konsekvenser af det stigen-

de indhold af CO2 i atmosfæren. Det var den australskfødte amerikan-

ske atmosfærefysiker professor Siegfried Fred Singer (1924-2020)6, 

grundlæggeren af SEPP og tilknyttet George Mason University, 

Washington D.C., der på et møde i Milano i 2003 tog initiativet til 

oprettelsen af NIPCC. 

     Fred Singer var ikke en hr. hvem som helst. Han var en anerkendt 

og hædret atmosfærefysiker, der gennem tiden bestred en række 

stillinger, bl.a. som professor i miljø og atmosfærefysik ved University 

of Virginia. I 1990 etablerede Fred Singer tænketanken SEPP, som 

systematisk formidler litteratur og kommenterer videnskabelige 

artikler for eller imod IPCC´s påstande. Singers forskningsresultater 

var så anerkendte og hans videnskabelige position så stærk, at han var 

svær at komme uden om. Derfor blev han benyttet som fagekspert i 

IPCC´s første rapporter, men hans kritiske kommentarer fandt aldrig 

plads i rapporterne – de var ubekvemme. De førte til, at IPCC-lejrens 

politikere, forskere, organisationer og medier lagde kimen til en nega-

tiv omtale af Singer, der efterhånden udartede sig til en omfattende, 

international smædekampagne fra begyndelsen af 1990´erne til hans 

død den 6. april 2020. Smædekampagnen mod Fred Singer illustrerer 

ikke blot den politisering af fagfeltet klima, som har fundet sted, men 

viser også, at når IPCC´s faglige argumentation svigter, træder 

udokumenterbare, pinlige usagligheder i stedet.    

     NIPCC-lejren består af forskere, som arbejder på at forstå bag-

grunden for klimaændringer og deres konsekvenser. Panelet arbejder 

uafhængigt af politisk og økonomisk indflydelse og er derfor heller 

ikke presset til at skulle komme med politisk motiverede konklusio-

ner, men analyserer og tolker klimadata ud fra en grundlæggende 

naturvidenskabelig arbejdsmetode uden at være bundet af nogen 

specifik dagsorden.  

     I 2009 udsendte NIPCC klimapanelets første store sammenfattende 

rapport Climate Change Reconsidered: The 2009 Report of the 

Nongovernmental International Panel on Climmate Change, som et 

alternativ til IPCC´s alarmerende 2007-rapport. I 2010 oprettede 
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NIPCC en netside med henvisninger til videnskabelige artikler, som 

blev nedgjort eller ignoreret af IPCC. I 2011 udsendte NIPCC en midt-

vejsrapport Climate Change Reconsidered: The 2011 Interim Report of 

the Nongovernmental International Panel on Climate Change, der er en 

sammenfatning og analyse af forskningsresultater, som er offentlig-

gjort siden 2009-rapporten eller artikler, som var oversete af forfat-

terne til 2009-rapporten. I september 2013 udkom første bind af 

NIPCC`s anden store sammenfattende rapport Climate Change Recon-

sidered II: Physical Science, der er en opdatering af 2011-rapporten og 

med inddragelse af den nyeste litteratur frem til tredje kvartal af 

2013. NIPCC´s seneste rapport udkom i 2019 baseret på flere tusinde 

fagfællebedømte referencer20. 

  

Det kan konkluderes, at 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 tydelighed af Climategate-afsløringerne i 2009 og 2011. Dermed er 

politik, videnskab og særinteresser blandet sammen til en farlig 

cocktail, som har ført til meningspres og selvcensur. Desuden spreder 

IPCC det falske og misvisende budskab, at der blandt klimaforskere er 

enighed om, at mennesket gennem udledning af drivhusgasser bærer 

skylden for størstedelen af nutidens klimaforandringer (se Myte 1). 

IPCC anses derfor af mange forskere for at være en ”selvopblæst 

autoritet” og mere en politisk end en videnskabelig organisation.  
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Myte 30 

Der er ytringsfrihed  
i klimadebatten 
 
 

De fleste mener sikkert, at vi har et velfungerende demokrati i 
Danmark med en fri presse, der kan holde et vågent øje med 
magthaverne og afsløre, hvis de ikke holder sig på dydens smalle 
sti. Det forudsætter, at pressen giver offentligheden en alsidig 
orientering og dermed også formidler de synspunkter, som er 
kontroversielle og ikke lige matcher den herskende opfattelse. 
Det gælder dog ikke i klimadebatten, for her bringer medierne – 
med få undtagelser – kun stof om klimaet, som støtter CO2-hyste-
riet. Der findes endda journalister, som benytter medierne som 
platform til værdiladet klimaaktivisme og efterlader det indtryk, 
at de ønsker at styre klimapolitikken i en bestemt retning.  
 

Paragraf 77 i Danmarks Riges Grundlov siger, at ”enhver er berettiget 

til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar 

for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan 

ingensinde på ny indføres” – med hentydning til den mørke periode 

med censur under Nazi-Tysklands besættelse af Danmark i tiden 

1940-1945. Derfor kom det som en overraskelse for mig at erfare, at 

en tidligere chef for tv-avisen for nogle år siden fortalte i TV2 News´ 

magasinprogram Presselogen, at DR havde besluttet, at forskere med 

afvigende synspunkter på klimaområdet ikke skulle komme til orde i 

DR17. Det blev begrundet med, at de såkaldte klimaskeptikere kun ud-

gjorde et lille mindretal af samtlige forskere. Men i videnskab gælder 

de politiske begreber flertal og mindretal ikke – kun fakta – og i virke-

ligheden er det påståede mindretal måske snarere et flertal (se Myte 

1). 

     Redaktør Jesper Termansen, som er seernes og lytternes repræsen-

tant internt i DR, har undersøgt 43 artikler fra dr.dk og 228 indslag i 

radio og tv og konkluderer: ”Dækningen er klimaaktivistisk, og der 

mangler kritiske spørgsmål7. DR´s dækning af klimaspørgsmål er ikke 

fair og objektiv”. Som forventet har ledelsen afvist kritikken. Et eksem-

pel på klimaaktivistisk tilgang er et P1 radioprogram den 3. oktober 



282 
 

2019 med klimaforsker Sebastian Mernild, der beskrives som ”den 

videnskabelige klimasuperstar”. Det siges direkte i programmet, at 

”der er behov for handling”, bl.a. siger værten i programmet, at målet 

er at finde ud af ”om løbet er kørt eller om vi kan nå at redde Jorden og 

klimaet”7.  

     DR har forpligtet sig til at formidle balanceret kundskab til lytterne 

og seerne, baseret på neutral, objektiv og fagligt funderet viden. Man 

må desværre konstatere, at DR, som statslig udbyder af radio og tv 

bryder god presseskik og kontrakten om public service, når det gæl-

der klimadebatten. DR har erstattet licensbetalernes forventning om 

alsidighed i klimadebatten med ensidig mainstream-journalistik om en 

påstået kommende global klimakatastrofe.  

     DR står ikke alene med en sådan journalistisk praksis. NRK, der ud-

gør den norske pendant til DR, vedtog tidligt på året 2020 – ifølge den 

norske biolog og forfatter Morten Jødal – at den rådende videnskab fra 

FN´s klimapanel IPCC skal være udgangspunkt for journalistikken på 

NRK, og dækningen skal i hovedsagen handle om, hvordan, og ikke om, 

der skal handles for at tilpasse sig eller dæmpe den globale op-

varmning16. Hvis vi slipper klimaskeptikere ind, skal de stilles de rette 

modspørgsmål – vedtog NRK. Ledelserne i DR og NRK har altså ved-

taget, at den politiske organisation IPCC skal sætte rammerne for 

klimadebatten på de nationale medier.  

     Tirsdag den 25. februar 2020 var professor Jan-Erik Solheim og 

Morten Jødal inviteret af programleder Fredrik Solvang til at deltage i 

programmet Debatten i NRK. Dagen før blev det aftalt, hvilket tema og 

hvilke spørgsmål, der skulle debatteres. Det samme var aftalt med 

moddebattanten fra klimaaktivisterne. Men om formiddagen den 25. 

februar ringede Fredrik Solvang og aflyste, officielt med den begrun-

delse, at man havde ændret debatten til et andet emne. Det var åben-

bart ikke passende, at give klimaskeptikere taletid i NRK. 

     Allerede i 2006 holdt BBC et seminar med deltagelse af nogle af de 

”bedste videnskabelige eksperter”, og konklusionen var, at mod-

standere af den påståede konsensus om menneskeskabte klimaforan-

dringer ikke længere skulle slippes ind på BBC´s nyhedsflader. Blandt 

de 30 deltagere i seminaret var der – som Morten Jødal fremfører i et 

debatindlæg – rigtignok nogle forskere, men størstedelen af deltager-

ne tilhørte Greenpeace-lejren og forskellige politiske partier. Derfor 
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hemmeligholdt BBC i mange år listen over deltagere på det pågælden-

de seminar16.  

     I USA foreslog en række forskere og senator Sheldon Whitehouse i 

2015, at kriminalisere klimaskepsis og gøre det strafbart at så tvivl om 

IPCC´s påstande. Og i et brev fra den amerikanske kongres´ komité for 

klimakrisen blev Googles direktør Sundar Pichai så sent som den 27. 

januar 2020 bedt om at hindre spredningen af klimaskeptiske videoer, 

som ikke støtter teorien om menneskeskabte klimaforandringer16.  

     Seniorforsker Jens Olaf Pepke Pedersen giver i april 2019 overfor 

journalist Trine Juncher Jørgensen, det grønlandske dagblad Sermit-

siaq, udtryk for, at der ”desværre er tegn på, at medierne forsøger at 

lukke klimadebatten, når for eksempel dagbladet Politiken ikke længe-

re ønsker at debattere klima, men i stedet vil have læserne til at 

handle og skifte livsstil. Formålet kan være nobelt nok, men det øde-

lægger mediernes troværdighed, når journalisterne ikke længere ser 

det som deres opgave at beskrive verden, men at ændre den”. Og 

Pepke Pedersen fortsætter: ”Jeg har selv oplevet, hvordan redaktøren 

for DR´s videnskabsredaktion reagerede meget voldsomt, og mente, at 

det var både ”pinligt” og ”hovedrystende dumt” af netmediet Altinget, 

at de tidligere i år lod mig skrive et indlæg. I indlægget forsøgte jeg at 

nuancere, hvad den meget omtalte konsensus blandt klimaforskerne 

går ud på, og DR-redaktørens kommentar var, at det var en helt 

”uinteressant debat”, og han spurgte derfor direkte Altinget, hvorfor 

de ikke hellere lod en anden klimaforsker komme til orde”. 

     Indenfor videnskabelige kredse er der ligefrem eksempler på trus-

ler. I 2004 bragte det videnskabelige tidsskrift Science en artikel 

Impact of anthropogenic CO2 on the CaCO3 system in the oceans skrevet 

af bl.a. to seniorforskere, R.A. Feele og C.L. Sabine, ved Pacific Marine 

Environmenal Laboratory (PMEL)9. Deres budskab var klart: Over-

dreven udledning af CO2 udgør en trussel mod økosystemernes trivsel 

i klodens oceaner. Men havforskeren M. Wallace såede tvivl om denne 

konklusion24. Han pegede på, at Feely og Sabine udelukkende benytte-

de data fra tiden efter 1988, selv om der findes tilgængelige pH-målin-

ger fra oceanerne mindst 100 år tilbage i tiden. Wallace spurgte i en e-

mail Feely og Sabine, hvorfor de ikke havde benyttet disse robuste pH-

målinger fra tiden før 1988. Sabine svarede, at det var upassende, at 

sætte spørgsmålstegn ved kvaliteten af deres artikel – og fremsatte 
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følgende trussel: ”Hvis du fortsætter på den måde, vil din karriere ikke 

blive lang – jeg håber du vil afholde dig fra at kontakte mig igen”22. 

Som det fremgår af figur 23-1 (Myte 23) er pH-værdien i oceanerne 

ikke faldet de seneste 100 år, snarere er der tale om en let stigning og 

udsving med en svingningstid på omkring 40 år.     

     I bogen Miljømytene fortæller Morten Jødal, at den svenske profes-

sor Lennart Bengtsson, der er en af klodens mest anerkendte klima-

forskere, indsendte sammen med tre andre forskere en artikel til det 

videnskabelige tidsskrift Environmental Research Letters, hvori de 

satte spørgsmålstegn ved IPCC´s modelbaserede påstand om, at den 

globale temperatur vil stige indtil 4,5 grader ved en fordobling af 

luftens CO2-indhold15. Tidsskriftet ønskede ikke at bringe artiklen. En 

af de forskere, som skulle vurdere artiklen, mente, at den var skadelig, 

fordi det ikke var hensigtsmæssigt at hævde, at klimaet er mindre 

følsomt overfor CO2, end det IPCC påstår i klimapanelets 2013-rap-

port. Her er Lennart Bengtssons egen kommentar: ”Problemet er nu, 

at der inden for klimamiljøet findes forskere, som sammenblander de-

res rolle som videnskabsmænd med rollen som klimaaktivister” og til-

føjede: ”Det er yderst uacceptabel, at råde til ikke-publicering ud fra 

den begrundelse, at konklusionerne kan blive brugt af klimaskeptike-

re til at styrke deres argumenter”.    

     Herhjemme er jagten på såkaldte klimaskeptikere gået ind med fuld 

styrke efter folketingsvalget 5. juni 2019, hvor klimahysteriet gik i 

selvsving og helt tog magten fra næsten alle de politiske partiledere, 

for nu vejrer modstandere af normal videnskabelig klimakritik 

morgenluft. Flere klimaalarmister ”kræver”, at retten til ytringsfrihed 

ikke længere skal gælde klimaeksperter, som for eksempel de pen-

sionerede professorer, astrofysiker Henrik Svensmark, tidligere pro-

fessor i naturfilosofi og videnskabsstudier, forhenværende statsgeolog 

og tidligere direktør i Forskningsstyrelsen Jens Morten Hansen, samt 

denne bogs forfatter og sikkert også flere andre, som i kraft af alder og 

økonomisk uafhængighed ikke længere behøver forskningsbevillinger 

og ikke kan trues på deres stilling, og derfor vover at kulegrave og 

kritisere grundlaget for IPCC’s hypoteser om den såkaldte ”klima-

krise”. ”Vi er alt for farlige at have på fri ytringsfod” – er Jens Morten 

Hansens kommentar. Hvis klimaalarmisternes argumenter er solide, 

burde forskerne ikke frygte videnskabelig kritik12. 
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     Under overskriften Opgør med en klimaskeptiker (Berlingske 28. 

januar 2017) anmelder videnskabsjournalist Lars Henrik Aagaard min 

nu udsolgte bog Klimamyten – et opgør med tidens CO2-panik (People´s 

Press) godt 8 måneder efter bogens udgivelse. Aagaard påstår, at bo-

gen er manipulerende – og farlig. Naturligvis er Klimamyten farlig set 

gennem den klimapolitiske korrektheds briller – for den sætter et til-

trængt spørgsmålstegn ved den klimapolitiske dagsorden. 

     I en kronik i Berlingske 5. september 2019: Alle har ret til egen 

holdning, ikke til deres egne fakta – mener cand. scient. pol. Morten 

Greve (MG), at dansk presse ikke bør lægge spalteplads til den lille 

minoritet af personer med en videnskabelig baggrund, som modsiger 

klimaforskningen – og nævner i den sammenhæng Jens Morten Han-

sen, Henrik Svensmark og denne bogs forfatter10. Mit svar på tiltale 

blev bragt 20. september 2019 på Berlingskes netavis (berlingske.dk) 

under titlen: Morten Greve er offer for selvcensur og indoktrinering.  

Heri nævnte jeg bl.a., at ”MG åbenbart ønsker at suspendere grund-

lovens paragraf 77 om ytringsfrihed og censur, og dermed give 

medier, politikere og magtfulde politiske interesseorganisationer som 

IPCC frit spillerum til at styre klimadebatten i en bestemt politisk ret-

ning”. Og videre: ”MG er åbenbart ukendt med de tusindvis af viden-

skabelige artikler, som er ubekvemme for IPCC, og som derfor ikke 

figurerer i klimapanelets rapporter. MG er således et offer for den 

selvcensur og indoktrinering, som udøves af IPCC og mange medier, 

og MG kræver nu, at alle andre skal lide samme skæbne”.  

     I samme spor bragte Berlingske 20. september 2019 en kronik: To 

klimatvivlere, som ikke er i stand til at levere bevis for deres påstande på 

Berlingskes netavis forfattet af professor i klimaforandringer ved uni-

versitetet i Bergen og på det tidspunkt direktør for Nansen Centeret i 

Norge, Sebastian Mernild20. De to tvivlere er med navns nævnelse Jens 

Morten Hansen og denne bogs forfatter. Jeg sendte følgende indlæg til 

Berlingskes debatredaktør: 

 

Tvivlen er forskningens adelsmærke – også i klimadebatten 

I en kronik i Berlingske den 21. september 2019 med titlen To klima-
tvivlere, som ikke er i stand til at levere bevis for deres påstande 
mener Sebastian H. Mernild (SHM) åbenbart, at det er umoralsk at 
tvivle på IPCC´s påstande – og nævner i den sammenhæng Jens Morten 
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Hansen og undertegnede. Men SHM glemmer, at tvivlen netop er 
forskningens adelsmærke, som kan lede forskningen på rette spor, 
mens antiskepticisme er pseudovidenskab og udfordrer demokrati og 
ytringsfrihed. SHM glemmer nemlig at minde læserne om, at allerede i 
1992 underskrev 154 regeringer Rio-deklarationen, som på et spin-
kelt grundlag fastslog, at CO2 er den store synder, og at alle andre 
synspunkter blev fejet af bordet og fortsat er ubekvemme for IPCC. 
Dermed afviste IPCC fysiske lovmæssigheder, som internationale 
atmosfærefysikere peger på er helt afgørende elementer i det kom-
plekse klimasystem. Tænk, hvis man behandlede kræftforskningen 
med samme ensidighed og arrogance. Der er derfor god grund til, at 
mange forholder sig tvivlende til IPCC´s og mediernes dommedags-
profetier. 
     SHM mener det er forkert, når jeg hævder, at den globale opvarm-
ning er gået i stå. I IPCC´s femte hovedrapport AR5 fra 2013 (side 37) 
erkendte klimapanelet selv, at den langvarige pause i den globale op-
varmning i begyndelsen af dette århundrede var en realitet, og i 2014 
erkendte både NASA og NOAA det samme, men man manglede en 
plausibel forklaring. For under den pågældende pause udledtes fortsat 
store mængder CO2, og det i et omfang, der svarer til en tredjedel af 
den samlede udledning siden begyndelsen af den industrielle periode. 
Men så dukkede Thomas Karls ”pausenægter”-artikel i tidsskriftet 
Science meget passende op umiddelbart forud for Paris-klimakonfe-
rencen i 2015. Søndag den 5. februar 2017 kom det så frem, at 
Thomas Karls artikel er baseret på fejlagtige data og er hastet igennem 
publiceringsprocessen. Den påståede temperaturstigning i Karls 
”pause-nægter”-artikel fremkom ved at pålidelige ARGO-data fra 3000 
bøjer, der flyder rundt i verdenshavet, blev justeret op til de upålide-
lige data fra skibes kølevand, så den globale opvarmning overdrives 
markant. Desuden havde Thomas Karl ignoreret NOAA's egne viden-
skabelige retningslinjer og krav til kvalitetssikring og publicering. 
Dette er nu erkendt i NOAA´s ledelse, fortæller den tidligere klima-
forsker i NOAA John Bates, som afslørede historien bag ”pause-
nægter”-artiklen i et interview i The Daily Mail. Men skaden var sket – 
”pausenægter”-artiklen gav Paris-klimakonferencen et videnskabeligt 
alibi for vidtgående politiske beslutninger.    
     SHM glemmer også at fortælle læserne, at der foregår omfattende 
såkaldte administrative justeringer af temperaturserier fra de forskel-
lige klimastationer på kloden. Nogle af disse er velbegrundede, mens 
andre virker direkte tendentiøse. Af ét blandt mange skal her nævnes 
Rutherglen-vejrstationen i Australien, hvor rådata for årets mini-
mumstemperaturer viser en afkøling på 0,35oC på 100 år (1913-
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2013), men efter en gennemgribende justering i stedet viser en op-
varmning på 1,73oC (The Australien Bureau of Meteorology – net-
side). Kan man på det grundlag overhovedet beregne en global 
temperatur – og giver det mening? Et panel af klimaforskere skal i 
projektet The International Temperature Data Review Projekt kritisk 
gennemgå og vurdere eksisterende serier af originale temperaturdata 
for at finde et svar.  
     SHM forholder sig tvivlende overfor min ”påstand” om, at tempera-
turen heller ikke er steget i Danmark i dette århundrede. Som hans 
tidligere lærer ved Københavns Universitet vil jeg foreslå, at vi lader 
læserne afgøre den sag på basis af denne figur – og lade den sunde for-
nuft råde [figuren, som ledsagede mit genmæle er gengivet i denne 
bog som figur 8-3]. 
_________________________ 
 
     Berlingske ønskede ikke at bringe mit svar på Sebastian Mernilds 

uanstændige angreb på mine videnskabelige kompetencer, og undslog 

sig med, at ”argumenterne kørte i ring, hvorfor de ikke ønskede at 

prioritere indlægget”. Berlingske ønskede altså, at Sebastians Mernilds 

angreb, der efterlader læserne med det indtryk, at jeg er utroværdig, 

skulle stå uimodsagt. Jeg ønskede ikke at udsætte Sebastian Mernild 

for en injuriesag, da han som nævnt er en af mine tidligere studerende 

på grunduddannelsen ved Københavns Universitet. I stedet for klage-

de jeg til Pressenævnet over Berlingskes håndtering af mit genmæle. 

Pressenævnets afgørelse blev afsagt den 26. maj 2020: Nævnet finder, 

at teksten ikke er begrænset til de nødvendige faktiske oplysninger, og 

at Berlingske derfor var berettiget til at afvise at bringe teksten som et 

genmæle efter medieansvarslovens regler. Dette er en juridisk afgørel-

se, som jeg tog til efterretning, men tilbage står, at Berlingske dybest 

set ikke havde viljen til at lade mig komme til orde i forbindelse med 

Sebastian Mernilds personlige angreb på mig. Klima er ikke politik, 

men naturvidenskab, og en debat bør derfor dreje sig om fakta, men 

det er pressen åbenbart ikke gearet til. Avisernes berettigelse og store 

kvalitet burde ellers bero på dybde og baggrund, men det kniber det 

ofte med i klimadebatten. 

     Torsdag morgen den 11. juli 2019 dagen efter, at Jyllands-Posten 

havde bragt min kronik Ensidig klimadebat udfordrer demokratiet17 

blev jeg interviewet i Radio24Syv af journalist Asger Juhl. Efter-

følgende blev Sebastian Mernild interviewet. Han mente, at professor-
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kollegaerne Jens Morten Hansen og Johannes Krüger ikke skulle have 

adgang til at udtale sig om klima i Radio24Syv, fordi de mangler 

kompetencer på klimaområdet, men Mernild forklarede ikke, hvori en 

sådan mangel består. Kun folk som Mernild selv – der med egne ord 

har ’generelle kompetencer’ – skulle åbenbart tilstås grundlovens 

almindelige ytringsfrihed.  

     Samme morgen havde Radio24Syv også et interview med senior-

forsker ved DTU Space Jens Olaf Pepke Pedersen, der svarede på 

Sebastian Mernilds krav om censur med, at forskere, som hævder den 

slags synspunkter, er blevet til politiske aktivister i stedet for forskere. 

Mernilds synspunkt blev næste dag bakket op af Lotte Hansen, der er 

ekspert i sustainability – altså ikke-fagkyndig i klimaspørgsmål. Hun 

anførte, at medierne skulle censurere forskersynspunkter, hvis de 

flytter fokus væk fra klodens alvorlige problemer med klima og bære-

dygtighed. Om Mernilds nedrakning af Jens Morten Hansen, Henrik 

Svensmark og denne bogs forfatter udtalte Sebastian Mernilds tid-

ligere kollega, universitetslektor Jesper Bartholdy, Københavns Uni-

versitet, bl.a. følgende i et trespaltet debatindlæg i Weekendavisen 23. 

august 2019: ”Det er simpelthen så langt under bæltestedet, at Seba-

stian Mernild burde skamme sig”.   

     Den totalitære tankegang, som både Morten Greves og Sebastian 

Mernilds grundlovsstridige censurkrav og for den sags skyld også 

folkeforføreren16-årige Greta Thunbergs hysteriske angreb på alle, 

der ikke deler opfattelse med hende, er skræmmende. De skaber et 

forvrænget billede af virkeligheden ved systematisk at se bort fra fak-

ta og forskning, som peger i en anden retning end IPCC´s. Det hele 

minder – som den svenske professor Hans Rosling utallige gange har 

peget på – om en vis propagandaminister i 1930´rne, og det er – som 

Professor emeritus Jens Morten Hansen har påpeget – ”en vej, der ikke 

accepterer tvivl, kritik og spørgsmål og dermed gør det umuligt at 

blive klogere”12.  

     DR bruger ofte Sebastian Mernild som ”klimaekspert”, fordi han 

fuldt ud lever op til den nationale nyhedskanals ensidige og censure-

rede klimajournalistik. Han har indtil for nylig været direktør for 

Nansen Instituttet i Norge, men er nu prorektor ved Syddansk Univer-

sitet, der åbenbart kan leve med en prorektor, der ønsker at sætte den 

danske grundlovs paragraf 77 ud af kraft i klimadebatten og dermed 
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sætte spørgsmålstegn ved Syddansk Universitets troværdighed. Politi-

keren Henrik Dahl mener, at Syddansk Universitet med beslutningen 

om at gøre FN´s verdensmål til universitetets omdrejningspunkt be-

væger sig væk fra alt det, universitetet er sat i verden for. Et ”politisk 

universitet” er et uhyrligt udtryk og en fuldkommen selvmodsigelse. 

Og det er altid i fare for at kompromittere sig selv som hjemsted for 

den frie og kritiske tanke og dermed bryde med sin fineste opgave6. 

     Avisernes debatredaktører udviser i det hele taget med få und-

tagelser en forbløffende evne til ikke at finde plads til second opinions i 

klimadebatten. Mange forfattere til kronikforslag og debatindlæg 

kender standardsvaret: Vi modtager hver dag flere gode kronik- og 

debattilbud end vi kan bringe og må desværre takke nej. I de fleste 

tilfælde ville debatredaktørerne nok komme sandheden nærmere, 

hvis de skrev: Vi trykker som hovedregel ikke såkaldte klimaskeptiske 

indlæg. 

     I en række artikler i juli måned 2017 i Kristeligt Dagblad satte Søren 

Rathlou Top og Thomas Emil Sørensen fokus på danske småøers kamp 

mod klimaet: Danske småøer på vej under vand var titlen på den første 

af artiklerne bragt 5. juli, og hvor Egholm i Limfjorden og Anholt i 

Kattegat blev fremhævet som to øer, der var på vej under vand (se 

Myte 24). Artiklerne efterlod det indtryk, at menneskeskabte klima-

forandringer er den store synder. Men den naturvidenskabelige side af 

historien er præget af misforståelser, og en blind tillid til scenarier 

skabt af IPCC´s computerproducerede klimamodeller. Det gjorde jeg 

rede for i et kronikforslag til Kristeligt Dagblad. Det blev afvist af 

debatredaktøren. Dermed blev opfattelsen af virkeligheden forvræn-

get, og misinformationen om, at danske småøer synker i havet på 

grund af menneskeskabte klimaforandringer, stående uimodsagt. Det 

samme gjorde Mickey Gjerris debatindlæg: Klimarealisme er ansvars-

forflygtigelse – Vi står foran en katastrofe og blot at læne sig tilbage er 

ikke en mulighed – den 4. februar 2019 i Kristeligt Dagblad. 

     Påstanden om, at husdyrene er et problem for klimaet fik på 

delegeretmødet i Landbrug & Fødevarer i Herning 7.-8. november 

2018 daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen til at komme 

med en opfordring til danske landmænd – ”vis at I også er utålmodige 

på klodens, børnenes og fremtidens vegne”. Denne udtalelse gav mig 

anledning til at skrive en artikel til LandbrugsAvisen, der imidlertid 
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ønskede artiklen omarbejdet til et interview – men interviewet – 

”Professor: Landbruget skal ikke hoppe med på klimahysteriet” – der lå 

klar til trykning, blev ikke bragt. Avisens redaktør stoppede det i 

sidste øjeblik.  

     Man får let det indtryk, at medierne leder efter enhver lille begiven-

hed som synes at bekræfte en kommende klimakatastrofe og blæser 

den op. Men talrige videnskabelige afhandlinger taler nu om klima-

forandringer, som forskere med klimahistorisk ekspertise kan vise, 

ligger inden for de tilbagevendende naturlige udsving, vi kender fra de 

seneste årtusinder.  

     For eksempel viste DR´s program Aftenshowet 19. juni 2019 et foto 

af en hundeslæde, der kører i smeltevand oven på havisen ud for 

Nordgrønland, men nævnte ikke, at den situation opstår hvert eneste 

forår, hvor havisen smelter oppefra, men det fik seerne ikke at vide. I 

stedet kommenterede Aftenshowets klimaukyndige gæster og uviden-

de studieværter billedet med udtryk som “uhyggeligt” og “skræm-

mende’. Professor Jens Morten Hansen tillod sig at minde om, at den 

pågældende situation opstår hvert eneste forår, og at der hverken er 

noget uhyggeligt, skræmmende eller nyt ved det11.  

     I en artikel på DR’s hjemmeside 5. januar 2019 og gengivet i den 

grønlandske avis Sermitsiaq med overskriften: Isen er sort som kul, 

fortæller glaciolog og professor ved De Nationale Geologiske Under-

søgelser for Danmark og Grønland GEUS, Jason Box, at Indlandsisen på 

Grønland er dødsdømt, og at vi er på vej ned i en ond spiral, når sneen 

bliver farvet mørk af alger, støv og forurening fra skovbrande, industri 

og afbrænding af fossile brændstoffer. Artiklen er ledsaget af et 

billede, der viser Jason Box stående ved kanten af isen. Men hvis man 

får det indtryk, at hele Indlandsisen er sort som kul og på vej til at 

smelte, så er det en overdrivelse, udtaler både Anders Svensson, 

lektor ved Is- og Klimagruppen på Niels Bohr Instituttet og senior-

forsker ved DTU Space, Jens Olaf Pepke Pedersen – og fortsætter, at 

der, hvor Jason Box står ude ved kanten af isen i gletsjerens 

tæringsområde, er isen mere sort hver sommer, fordi isen smelter og 

mørke urenheder som primært skyldes støv og alger dukker frem på 

isens overflade. Nogle år ser det voldsommere ud, end andre år. Det 

kan skyldes, at der inde i isen er flere eller tykkere lag af støv og 

vulkansk aske, som er aflejret på isen for mange år siden. Forlader 
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man isens randområde og går langt ind på isen, ser det bestemt ikke 

sort ud, for her i næringsområdet er isen dækket af sne. 

     Fagbladet Journalisten udkom 2. juli 2014 som et 56 sider tema-

nummer – kun om klima – og med titlen: Det har aldrig været varmere! 

Anledningen var, at det i 2015 var 25 år siden, den første rapport 

udkom fra FN´s klimapanel IPCC. Temanummeret indeholder bl.a. 

artikler som Billedet af den totale nedsmeltning – kan fotografiet vække 

kampen mod global opvarmning, forfattet af journalist Julie Asmus-

sen2. Det er korrekt, at fotos på grundlæggende vis kan rykke ved 

vores opfattelse af klimaforandringer, men de kan i høj grad også være 

vildledende, fordi de giver indtryk af, at vise noget helt nyt og som 

regel ledsages af en skræmmehistorie uden at give en nærmere viden-

skabelig baggrund. I artiklen vises to luftfotos af Helheim-gletsjeren i 

Sydøstgrønland optaget i henholdsvis 1930´rne og 2013. Af de to fotos 

fremgår det med al tydelighed, at Helheim-gletsjeren er smeltet langt 

tilbage i løbet af de 80 år, der er gået. Men når den skræmmende op-

levelse sættes ind i en større sammenhæng, blegner ”den gode 

historie”. Detaljerede undersøgelser viser, at for 9.600-10,500 år siden 

havde Helheim-gletsjeren stort set samme udbredelse som i dag. I de 

følgende årtusinder smeltede gletsjeren tilbage, og først i den Lille 

Istid (perioden 1300-1900), som er den koldeste tid siden sidste istid, 

rykkede Helheim-gletsjeren atter frem og nåede for ca. 300 år siden 

sin nuværende udbredelse3. Historien viser altså, at Helheim-gletsje-

ren er i stand til at restituere sig efter flere tusinde års tilbagesmelt-

ning.  

     Men inden man benytter fotos af gletsjere til registrering af klima-

forandringer – ligesom det ovennævnte foto med hundeslæden, der 

kører i smeltevand oven på havisen – er det også nødvendigt at vide, 

om man står over for en galopperende gletsjer. Det er gletsjere, der 

uden varsel skrider frem med stor hastighed, sandsynligvis på grund 

af alt for stort vandtryk ved bunden af gletsjeren. Ved at sammenligne 

ældre fotografier med nye forsøgte Greenpeace i 2002 at ”bevise”, at 

en gletsjer på Svalbard var smeltet 150 m tilbage om året siden 

1920´rne på grund af menneskeskabt global opvarmning. Men i 

virkeligheden var årsagen til denne gletsjers opførsel en helt anden 

end den Greenpeace gav udtryk for. Ligesom mange andre gletsjere på 

Svalbard, var der nemlig tale om en gletsjer, der tidligere var galoppe-
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ret hastigt frem, men nu smeltede tilbage, fordi den var kommet ud, 

hvor den klimatisk set ikke ”hørte hjemme”. Så gletsjergalop og efter-

følgende tilbagesmeltning er ikke udtryk for klimaforandringer14.  

     I samme artikel i Journalistens temanummer2 citeres John Nordbo, 

klima-og miljøchef i Verdensnaturfonden for at udtale ”Niveauet af 

mediernes dækning i dag [2014] er ikke stærk nok og ikke i overens-

stemmelse med de udmeldinger, som medierne selv kom med i 2009 

[COP15 i København]. Jeg kunne godt ønske, at de mandede sig op”. 

Som jeg forstår det, mener John Nordbo altså, at der er behov for flere 

historier om en kommende klimakatastrofe for at få folk ledt ind på 

det rette klimaspor.  

     I en anden af artiklerne Klimajournalistik fra fronten forfattet af 

journalist Kerstin Bruun-Hansen møder vi tre journalister og foto-

grafer, som rapporterer fra steder i verden, ”hvor klimaforandringer-

ne ikke længere bare er en abstrakt og fremtidig trussel: De sker lige 

her, lige nu”4. I artiklen dokumenterer fotojournalist Abir Abdullah 

den globale opvarmnings konsekvenser i sit hjemland, Bangladesh, 

der – som han udtrykker det – ”er en frontlinje for klimaforandringer”. 

Bangladesh, der fortrinsvis består af lavland og deltaområder omkring 

floderne Brahmaputra og Ganges, har altid været plaget af over-

svømmelse i forbindelse med den kraftige monsunregn på sydsiden af 

Himalaya, men nu går floderne over deres bredder to eller tre gange 

hvert år – fortæller Abir Abdullah, men stiller ikke det kritiske spørgs-

mål: Kan man være sikker på, at dette er en konsekvens af global 

opvarmning? Tørre tal viser, at perioder med ekstrem monsunregn 

har optrådt talrige gange i løbet af de seneste 200 år, og de nylige 

udsving betragter nogle forskere som en naturlig variation i det 

regionale og globale klima. Der kan som altid være store forskelle; i 

nogle egne er det ekstreme vejr tiltaget, i andre aftaget, mens der også 

er områder, hvor der slet ikke er sket mærkbare ændringer (se Myte 

26). I artiklen henvises også til en forskergruppes forudsigelser i 2007 

om, at 40 pct. af Bangladesh vil stå under vand i løbet af 40 år. Men 

også her burde Abir Abdullah have foretaget en rundrejse i den viden-

skabelige litteratur. Med sin beliggenhed inderst i den Bengalske Bugt 

rammes Bangladesh af tropiske cykloner, hvor enorme bølger presses 

mod land. Feltobservationer i området viser, at der ikke har været 

nogen havstigning de seneste 30-40 år. Ganske vist måtte øen Loha-
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chara, der deler skæbne med flere andre øer i floddeltaet, fraflyttes i 

1990´erne, fordi den sank i havet, men siden århundredskiftet er den 

forsvundne ø atter steget op af havet, og denne kamp mellem hav og 

land er helt naturlig og skyldes bestemt ikke en havstigning på grund 

af menneskabt CO2. De vældige floder transporterer store mængder 

sand ud i deltaet, hvor det i samspil med orkaner skaber sandbanker 

og øer, der kommer og går, men i dag er floderne flere steder reguleret 

ved anlæg af dæmninger, og det medfører en langt mindre tilførsel af 

flodsand ud i deltaet til opbygning af øer. Derimod synker landover-

fladen på øerne langsomt, fordi det aflejrede materiale afgiver det 

overskydende vand og komprimeres. Der er også eksempler på, at 

havet er trængt ind over dele af nogle af øerne, fordi man har ændret 

arealudnyttelsen. Det gælder øen Kutubdia, hvor man i slutningen af 

1900-tallet fjernede mangroveskoven, der binder sand og andet fin-

kornet materiale og har dermed eksponeret kysten for brændings-

bølgernes angreb. Det kan konkluderes, at deltaregionen i Bangladesh 

synker på grund af menneskets indgreb i naturen i form af flod-

regulering og uhensigtsmæssig naturforvaltning og ikke på grund af 

menneskeskabt havstigning21. Faktisk viser undersøgelser af hele 

kyststrækningen langs Bangladesh gældende for perioden 1985-2015, 

at erosion og tilvækst skifter hurtigt fra sted til sted og over tid, men 

at der generelt har været tale om en nettotilvækst på 237 km2 i løbet 

af de pågældende 30 år1. 

     I samme temanummer af Journalisten møder vi også multimedie-

journalisten Coleen Jose, der dækker klimaændringerne på Filippiner-

ne. Hun beretter, at Filippinerne er det land på kloden, som oplever 

den hurtigste vandstandsstigning, og hun omtaler også tyfonen 

Haiyan, som ramte østaten i 2013. Tyfonen skabte omfattende skader 

og på dens vej omkom 2.700 mennesker. I interviewet kommer Coleen 

Jose ikke ind på, at en tyfon af tilsvarende styrke ramte østaten i 1912, 

hvor ca. 6.000 mennesker omkom, så det er et spørgsmål, om der 

overhovedet er videnskabeligt belæg for, at en reduktion i udlednin-

gen af CO2 overhovedet vil hjælpe Filippinerne19. I interviewet kom-

mer Coleen Jose heller ikke ind på, at Filippinerne ligger i et geologisk 

set meget aktivt område, hvor små jordskorpeplader bevæger sig i 

forhold til hinanden i et meget kompliceret mønster og gennem millio-

ner af år har skabt vulkanske øbuer og zoner, hvor pladerne skaber 
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indsynkninger af jordskorpen, og at netop dét er årsagen til, at 

østatens indbyggere oplever en hurtig havstigning (se Myte 22). 

Coleen Jose nævner heller ikke, at antallet af tropiske orkaner, som 

har ramt udsatte kystområder på Jorden ikke er øget. I det vestlige 

Stillehavet nord for ækvator, hvor Filippinerne ligger, er tyfonaktivite-

ten snarere aftaget (se Myte 25). 

     De ovennævnte eksempler er udtryk for typisk klimajournalistik, 

der tager udgangspunkt i historien om et sted, en person eller en 

familie, der er ramt af en naturkatastrofe, men når man påtager sig 

rollen som videnskabsjournalist kan man ikke komme uden om, at 

tørre tal og nøgtern information er nødvendige som baggrundsviden 

og forklaringsgrundlag – også selv om det keder nogle læsere – ellers 

er man tendentiøs og mister troværdigheden. Meteorolog og klima-

journalist Eric Holthaus, der også er ramt af et klimakrisevirus, fortæl-

ler i det ovennævnte temanummer af Journalisten: ”Jeg sad og ventede 

på et fly i en lufthavn i San Francisco og læste en ny stor rapport om 

klimaets tilstand. Jeg fløj rigtig meget på det tidspunkt og indså, at jeg 

måtte handle på den her nye viden. Rapporten fik mig til at ringe til 

min kone og bryde ud i gråd”. 

     I februar 2019 sendte jeg et brev til fagbladet Journalisten, hvori jeg 

gav udtryk for min bekymring over, at den brede offentlighed ikke 

gøres bekendt med, at der blandt forskere hersker divergerende op-

fattelser om årsagen til klimaforandringer og global opvarmning, og at 

det er mit indtryk, at den ensidige klimadebat i medierne styres af 

meningspres og selvcensur og derfor udfordrer ytringsfriheden og 

demokratiet. Jeg modtog aldrig noget svar. Man får det klare indtryk, 

at med den holdning, som kommer til udtryk i fagbladet Journalistens 

temanummer – kun om klima – ønsker man, at lede journalisterne, 

meningsdannerne i vores samfund, ind i klubben, der praktiserer 

tendentiøs mainstream-journalistik eller ligefrem klimaaktivisme. Vi 

møder hver dag resultatet af denne omsiggribende indoktrinering og 

ensretning i klimasagen – på tv´s nyhedsflader, i aviser, i ugeblade, i 

reklamer og i tv-film som Tynd is. Her skal nævnes nogle få eksempler, 

der taler for sig selv. 

     I en artikel i Femina 22. november 2018, der er forfattet af jour-

nalisten Charlotte Holst13: Hvad gør du, når Klimakrisen kradser? Er 

budskabet ”Vi kan ikke længere sidde klimaforandringerne overhørig 
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er de fleste af os efterhånden blevet enige om. Men hvad GØR vi så?” I 

artiklen møder vi Veronica Hodges, der skaber skrøbelige papirblom-

ster, som skal vække klimabevidsthed og minde os om alt det vi gerne 

vil bevare og passe på. Veronica føler sig ubehagelig til mode: ”Skal vi 

virkelig have ekstremer i vejret, før vi vågner op?” – udtaler hun og 

fortsætter ”Jeg har den her følelse af, at det er alvor nu, at tingene kan 

skride så hurtigt, og naturkatastrofer kan ramme os uden varsel. Jeg 

tænker, det er sådan, at Jorden reagerer på, hvor dårligt vi har be-

handlet den igennem lang tid. Den revner og svarer igen”. Og i samme 

nummer af Femina møder vi Laura Bertram og hendes mand, der siger 

nej tak til flyveture, selv om de indser, at det ikke hjælper klimaet – ” 

det handler primært om, hvilke forbilleder vi vil være for vores børn”. 

Men inden min frisør havde lagt sidste hånd på sit værk, nåede jeg 

også at skimme denne udmelding i Femina: Det var Tania Ellis8, 

foredragsholder, global trendspotter og rådgiver om bæredygtig for-

retningsudvikling, der udtalte, at ”om 15-20 år vil hardcore kød-

spisere – i nogle kredse – være i mindretal og i kategori med rygere”. I 

Femina 13. februar 2020 er der en artikel forfattet af journalisten 

Susanne Cordes: Vi skal se vores klimaangst i øjnene5. I artiklen møder 

vi Nicole Basel, der ”ikke kan sove, hvis hun læser nyheder om klimet 

på sin telefon, inden hun skal sove. Hun har daglige bekymringer om, 

hvordan fremtiden kommer til at se ud for hendes børn. Hun har valgt 

flyrejser fra og spiser økologisk, men der skal mere handling til, synes 

hun”. Vi møder også psykolog Gull-Maja la Cour, der beskæftiger sig 

med psykologiens rolle i klimakrisen, og hendes budskab er: Handling 

er vejen ud af klimaangsten.  

     Og i samme spor var journalist Maria Præst klar til at sætte sin 

seksårige søn ind i klimaets tilstand i en artikel i Nettos månedsblad 

LIME i 2018 23: Sådan taler du med dit barn om klimaet – ”Det kan 

være en udfordring at fortælle børn, at Jorden bliver varmere, vejret 

vildere, og at havet stiger – uden at skræmme dem”.  

     Politikere og nyhedsmedier har et stort ansvar for de mange 

skræmmehistorier, de strør om sig med og skaber klimaangst. Man 

kan ikke forlange, at almindelige mennesker selv skal opsøge de 

videnskabelige artikler, der omhandler virkeligghedens klima, og som 

er ubekvemme for IPCC. Det er derfor, nærværende bog er en nød-

vendig genvej og en stemme i demokratiet.   
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     I forbindelse med Dronning Margrethes 80-års fødselsdag 16. april 

2020 udtrykte regenten i et interview i Politikken en vis skepsis over-

for, om hele den globale opvarmning virkelig er menneskeskabt. Reak-

tionen kom prompte og affødte verbale smæk fra politikere og dele af 

den indoktrinerede offentlighed. Men dybest set kan Dronningen ikke 

klantres for, at FN´s klimapanel IPCC, en række magtfulde interesse-

organisationer og velmenende, men uvidende demonstranter har 

politiseret et komplekst naturvidenskabeligt emne.    

     Den norske biolog Morten Jødal gør i et debatindlæg Ytringsfrihet i 

klimadebattens tid16 opmærksom på, at en meningsmåling udført af 

Kantar TNS for Norges Forskningsråd i 2017 viste, at mere end halv-

delen af befolkningen mener, at forskernes egne politiske holdninger 

og synspunkter præger deres forskningsresultater. Det fratager de 

politiske beslutninger den legitimitet de skulle forankres i. Folk flest i 

Norge har altså ikke tillid til forskningen om klima og miljø. 

 

     Senest har analyseinstituttet Norstat Norway gennemført en 

meningsmåling om klimakrisen for klimarealisterne i Norge. Blandt 

andet har Norstat Norway – ifølge Morten Jødal – stillet mere end 

1000 personer følgende spørgsmål:  

 

– Er klimaspørgsmålet blevet for dominerende i samfundet? Hertil 

svarede  næsten 40 pct. – og det især mænd – ja.  

– Savner du flere videnskabelige fakta i klimadebatten? Hertil svarede 

60 pct. ja. Det gælder dog ikke i Oslo, hvor folk i større grad er tilfredse 

med det, de bliver præsenteret for. 

– Har medierne et balanceret forhold til videnskabelige fakta om 

klimaet? Hertil svarer kun 22 pct. ja. Eftersom medierne næsten ude-

lukkende præsenterer befolkningen for et dommedagssyn på klimaet, 

ligger der i dette svar en stærk kritik af den førte journalistik. 

– Er det tilladt at tvivle i klimaspørgsmålet? Hertil svarede 65 pct. ja. 

De fleste er uenige med tidligere statsminister Gro Harlem Brundt-

land, som mener, at det er umoralsk at tvivle i klimaspørgsmålet. 

– Ønsker du en åben debat om klimaet, hvor forskellige videnskabelige 

synspunkter lægges frem? Hertil svarede 81 pct. ja. Medierne har altså 

ikke befolkningen bag sig, når de som nu praktiserer censur og 

politisk ensretning i klimadebatten.  
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– Er der fuld åbenhed omkring konsekvenserne og omkostningerne i 

forbindelse med  klimatiltagene? Hertil svarede næsten 60 pct. nej. Det 

burde skræmme politikerne, som er af den opfattelse, at de har den 

brede befolkning med sig.  

– Mener du, at tiltag i form af vindmøller, elbiler, elfærger osv., vil få en 

indvirkning på klimaet? Hertil svarede kun lidt over halvdelen af de 

adspurgte, at klimatiltagene vil påvirke klimaet. 

– FN har som sit mål nr. 13 at standse klimaændringerne. Mener du, at 

det er muligt? Hertil svarede kun én ud af fire, at det er muligt. 

 

     Det burde skræmme politikerne i Norge, at de ikke har større 

opbakning i den førte klimapolitik og medierne i den praktiserede 

journalistik. Ingen robust forskning kan dokumentere, at man kan 

standse klimaændringerne. De skyldes naturlige årsager og kan ikke 

kontrolleres af mennesker. Man skal – som Morten Jødal udtrykker 

det – ”have været meget længe i politik, og været belemret med megen 

politisk klimaideologi, for at kunne overse sådanne naturviden-

skabelige fakta og tro, at man kan holde klimaet konstant”.  

 

Konklusion. 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 CO2-hysteriet. 

Det gælder ikke mindst DR, der har erstattet alsidighed i klima-

debatten 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.  
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Myte 31 

Klimapolitik og  
energipolitik er to  
sider af samme mønt 
 

 

Klimapolitik og energipolitik har intet med hinanden at gøre, 
men i praksis betragtes de som to sider af samme sag og hører i 
Danmark under samme Energi-, Forsynings- og Klimaministe-
rium. Sammenblandingen af klimapolitik og energipolitik skyl-
des interesseorganisationers og IPCC´s påstande om, at en energ-
produktion baseret på fossile brændsler skaber global opvarm-
ning og dermed en lang række uheldige følgevirkninger. Men i 
virkeligheden viser robust forskning, at CO2 gavner Jordens øko-
systemer. CO2 er en ufarlig og livsvigtig luftart, som er helt nød-
vendig for alt liv på Jorden, og det burde være velkendt for 
enhver skoleelev. 
 

Den førte klimapolitik er knyttet til klimaændringer, som kan med-

føre katastrofer og skader på mennesker og miljø. Men klimaet styres 

af naturen selv, og en fortsat udledning af CO2 kan derfor heller ikke 

ændre klimaet dramatisk (se Myte 11). Klimapolitikere bør derfor 

udelukkende beskæftige sig med foranstaltninger til klimasikring på 

lokalt eller regionalt plan og ikke bruge ressourcer på et nytteløst for-

søg på at bekæmpe klimaændringer, der er helt naturlige, for det er en 

kamp, som bygger på blind tillid til IPCC´s utroværdige klimamodeller 

og uholdbare påstande om et globalt klima, der er ved at nærme sig en 

smertegrænse (se Myte 13, 14 og 29). 

     Energipolitik drejer sig om at sikre samfundet tilstrækkelig og billig 

energi, hvis samfundet skal klare sig i den internationale konkurrence 

og opretholde og forbedre levestandarden1. Globalt set kan disse be-

hov ikke dækkes af alternative energikilder som sol og vind. Men den 

førte energipolitik skal naturligvis til enhver tid ske under hensyn-

tagen til miljøet (se Myte 32).  

     Verdens energiforbrug og en prognose frem til 2035 fordelt på 

primære energikilder er vist i figur 31-1. Det ses, at verdens energi-

forbrug fortsat og i en årrække fremover i udstraks grad er baseret på 
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fossile brændsler som kul, gas og olie, og det vil helt givet fortsætte 

også efter år 2035. I en oversigt over energiforbruget i verdens lande 

fremgår det, at der er store forskelle både i energiforbruget og i for-

holdet mellem primære energikilder til produktion af elektricitet, der 

som bekendt er en helt central energikilde i et moderne samfund. Det 

afspejler både en skævhed mellem I- og U-lande og forskelle i lande-

nes udviklingsniveau. De vestlige landes store energiforbrug skyldes 

dels, at produktionen af industrivarer er meget energikrævende, dels 

at vi er blevet rigere og derfor bruger mere energi i dagligdagen. Hidtil 

har vi også haft den opfattelse, at fossile energiressourcer er nærmest 

uudtømmelige, og det har betydet, at vi først sent er kommet i gang 

med udviklingen af vedvarende energiformer, hvor især vindmøller er 

udråbt som et af de stærkeste våben i kampen for klimaet.  

 

        
 
Figur 31-1. Verdens energiforbrug fordelt på primære energikilder og om-
regnet til olieækvivalenter. Bemærk, at forholdet mellem de primære energi-
kilder er stort set uforandret, bortset fra vedvarende energikilder som sol og 
vind, der udgør en lille, men voksende andel af den globale energiforsyning. 
Kilde: https://www.researchgate.net/figure/Primary-energy-consumption-
by-fuel-in-billion-toe-tonne-of-oil-equivalent-taken-from_fig2_329307952. 
 

 

     Men industriens og transportens udledning af CO2 er meget lille 

sammenlignet med de naturlige CO2-strømme i atmosfære og oceaner. 

https://www.researchgate.net/figure/Primary-energy-consumption-by-fuel-in-billion-toe-tonne-of-oil-equivalent-taken-from_fig2_329307952
https://www.researchgate.net/figure/Primary-energy-consumption-by-fuel-in-billion-toe-tonne-of-oil-equivalent-taken-from_fig2_329307952
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Det udgør som vist i tabel 31-1 mindre end 5 pct. af naturens egne 

bidrag. Som vi har set, er CO2 en drivhusgas med minimal indflydelse 

på klimaet, og det er ikke dokumenteret, at mennesket bidrager til en 

faretruende global opvarmning (se Myte 11 og 14). 

 

               
 

Tabel 31-1. IPCC´s egen vurdering af CO2-bidraget fra forskellige naturlige og 
menneskeskabte kilder udtrykt som Gt (mia. tons) CO2 per år. Det ses, at det 
menneskeskabte bidrag kun udgør få procent. Den canadiske klimatolog Tim 
Ball har beregnet en usikkerhed på det totale udslip på 119 Gt CO2/år svaren-
de til 15 pct. Menneskets bidrag på 27-28 Gt ligger inden for usikkerheden 
for hver af de tre første naturlige kilder, og den totale usikkerhed er næsten 
fem gange større end industriens bidrag.  Kilde: B. Carter 2013 2. 

 

 

     I den forbindelse er det tankevækkende, at CO2-målingerne på 

Mauna Loa ikke ser ud til at være påvirket af, at store dele af verdens 

samfundsapparat har været lukket ned, og at over halvdelen af fly-

trafikken har ligget stille i snart et år på grund af Covid-19-pande-

mien4. I en TV2-udsendelse den 30. december 2020 De største 

øjeblikke i 2020 fremføres det ellers, at klimaet har nydt godt af en 

reduktion på omkring 7 pct. i det menneskeskabte CO2-udslip under 

Covid-19-pandemien. Men hvordan kan det gå til, at denne reduktion 

ikke har afspejlet sig i CO2-målingerne på Mauna Loa, når IPCC, 

politikere og nyhedsmedier påstår, at det har en effekt på atmo-

sfærens CO2-koncentration og dermed på klimaet politisk at begrænse 

den menneskeskabte CO2-udledning? – spørger Jens Morten Hansen 

retorisk i et debatindlæg3. Naturligvis fordi CO2 er en drivhusgas med 

minimal indflydelse på klimaet, og fordi det menneskelige bidrag til 
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atmosfærisk CO2 er uhyre beskedent. Derfor er der også blandt ver-

dens lande forskellige opfattelser af nødvendigheden af at reducere 

energiforbruget og udledningen af CO2. Den nuværende sammen-

blanding af klimapolitik og energipolitik, der blandt andet kommer til 

udtryk i Paris-aftalen i 2015 har ført til regeringers støtte til uøkono-

misk produktion af vedvarende energi, skabt tårnhøje energipriser og 

en begyndende omlægning af samfundet på en lang række områder: I 

Danmark skal biler, der kører på fossile brændstoffer, være udfaset i 

år 2030. 

     I bogen Taxing Air (2013) nævner den australske geolog Robert 

(Bob) Carter en række ulemper, der knytter sig til produktionen af 

vedvarende energi2.  

     Vindmølleparker er langt mere pladskrævende end et kulkraftværk, 

der producerer en tilsvarende mængde elektricitet. Desuden er pro-

duktionen ujævn, fordi vinden ikke blæser hele tiden. Vindturbinens 

produktion øges med en faktor 8, når vindhastigheden fordobles, men 

overstiger vindhastigheden 25 m/sek., må vindmøllen standses for at 

undgå ødelæggelse. En vindmølle producerer derfor kun lidt strøm 

ved svag vind. I virkeligheden udnytter en vindmølle mindre end 10 

pct. af sin kapacitet i en stor del af tiden og mere end 80 pct. i en 

forholdsmæssig lille del af tiden. På verdensplan anslås det, at vind-

mølleparker kun kan producere omkring 25-30 pct. af deres teore-

tiske kapacitet, der er den energi, som de kan producere, hvis de kører 

på fuld kraft hele året. Men udsvingene er derfor store gennem året og 

oftest ude af trit med behovet for elektricitet, og det er uheldigt i 

perioder med spidsbelastning. Derfor kræver en vindmøllepark en 

supplerende energikilde, som hurtigt kan kobles til og fra efter behov 

– eller import af energi udefra 

     Ydermere er vindmølleparkerne endnu forholdsvis nye, så der er 

begrænset erfaring knyttet til omkostninger i forbindelse med ved-

ligeholdelse. Levetiden for en vindmølle er et par årtier, og sandsynlig-

vis kortere for havvindmøller. Hertil kommer, at politiske tiltag, som 

skal følge ”det grønne skifte” vil gå ud over natur og føre til en række 

miljømæssige problemer.   

     I Danmark var der ved udgangen af september måned 2018 i alt 

6.221 vindmøller med en samlet kapacitet på 5.721 MW, heraf var 516 

møller placeret på havet. De har en samlet effekt på 1.271 MW. Uden 
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økonomisk støtte vil el skabt ved vindkraft være 3 og 4 gange dyrere 

end el produceret ved henholdsvis kernekraft og på et traditionelt 

kulkraftværk, konkluderer Bob Carter.  

     Der er således hverken nogen økonomisk eller klimamæssig gevinst 

ved at basere et moderne samfunds energiforsyning udelukkende på 

såkaldt grøn energi. Klimaet ændrer sig til stadighed i takt med sol-

systemets aktivitet og kosmisk stråling fra rummet, som det altid har 

gjort.  

 

Konklusion. Klimapolitik og energipolitik har intet med hinanden at 

gøre. Klimapolitikere bør udelukkende beskæftige sig med foranstalt-

ninger til klimasikring på lokalt eller regionalt plan og ikke bruge 

ressourcer på et nytteløst forsøg på at bekæmpe globale klimaændrin-

ger. Energipolitik drejer sig om at sikre samfundet tilstrækkelig og 

billig energi, hvis samfundet skal klare sig i den internationale kon-

kurrence og opretholde og forbedre levestandarden. Den tyske 

politiker Günther Oettinger, 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”4. Det indebærer, at de enkelte 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 ressourcer på at begrænse udledningen af CO2, når robust 

forskning viser, at mere CO2 i atmosfæren vil gavne Jordens økosyste-

mer. Da CO2 ikke skader, men snarere gavner, er der ingen viden-

skabelig begrundelse for at opretholde en CO2-afgift eller at bestræbe 

sig på at begrænse CO2. 
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Myte 32 

Miljøpolitikken og grøn  
omstilling gavner klimaet  
 

 

Miljø betyder omgivelser, de ydre forhold, der påvirker alt liv på 
Jorden. Vi har alle et ansvar for at passe på vores natur og miljø 
også i det daglige. Men næsten al opmærksomhed omkring miljø-
spørgsmål 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. 
Politikerne, pressen og offentligheden bør skelne 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 langt større sikkerhed kan 
siges at være menneskeskabte. 
 

Ordet miljø kom ind i den offentlige debat i forbindelse med forure-

ning, men bruges nu meget bredt og omfatter ud over naturmiljøet 

såsom kvaliteten af vand, luft og andre fysiske omgivelser også sociale, 

kulturelle og økonomiske forhold. Det er kort sagt de omgivelser, som 

vi lever i, påvirker, udnytter og måske ødelægger, og i Danmark har 

miljøet fornuftigt nok fået sit helt eget ministerium: Miljøministeriet.  

     Bæredygtig udvikling betyder, at vi skal tage vare på de økonomi-

ske, miljømæssige og sociale udfordringer. Ikke desto mindre er næ-

sten al opmærksomhed omkring miljøspørgsmål og bæredygtighed 

rettet mod klimaændringer, for i det offentlige rum blandes begreber-

ne miljø og klima sammen i én stor miskmask, og det forplumrer totalt 

klima- og miljødebatten. Vi bombarderes med reklamer for ”klima-

venlige” og ligefrem ”klimaglade” produkter lige fra fødevarer og tøj til 

byggematerialer, men det er nytteløst – klimaet passer sig selv og 

reagerer ikke på symbolpolitik.    

     Både lokalt og globalt har vi miljøproblemer, der rammer os som en 

boomerang, fordi de er menneskeskabte, f.eks. har forskere fundet 

svimlende mængder af mikroplast talrige steder i verdenshavet. Rens-

ning af spildevand er et andet miljøproblem. Danmark har i dag 746 

rensningsanlæg, men 3 ud af 4 anlæg er forældede og renser ikke for 
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fosfor og kvælstof, der belaster miljøet, og resten af anlæggene – de 

store rensningsanlæg – renser ikke så godt, som de burde. Senest – 

marts 2021 – kunne nyhedsmedierne berette om den omfattende og 

menneskeskabte Pfos forurening på Korsør-egnen. Der er mange 

miljøproblemer skabt i fortid og nutid, og det er forbundet med store 

omkostninger at løse dem effektivt. 

     Men ligesom der er klimamyter, er der også miljømyter. Det kan 

man bl.a. læse om i bogen: Miljømytene – står vi framfor verdens under-

gang?- hvori Morten Jødal giver et nuanceret billede af miljøproble-

merne ved at gennemgå en række vigtige og konkrete problemer og 

belyse dem nøgtern og ud fra, hvad forskningen ved i dag8. Morten 

Jødal advarer om, at mange tiltag som iværksættes for at løse over-

drevne miljøproblemer kan i sig selv være problematiske og medføre 

større problemer, end dem de skulle løse. Det gælder en række tiltag 

som f.eks. økologisk mad, ”grønne” arbejdspladser, og ”grøn” energi. 

Mange af disse politiske tiltag, som skal følge ”det grønne skifte” vil gå 

ud over natur og give en dårligere økonomisk fremtid – og de har 

ingen klimaeffekt.  

     En anden bog peger på en række myter om plast i havet. Det er den 

norske havbiolog Guri Sogn Andersens bog Å se en havhest dø. Fore-

stillinger og fakta om plast i havet1. I et interview til forskning.no ud-

taler Guri Sogn Andersen, at journalister, miljøorganisationer, aktivi-

ster og politikere strør om sig med ofte opsigtsvækkende tal, som 

mangler et solidt faktuelt grundlag om plast i havet, men forskerne er 

også med til at udbrede fejlinformation.  

     Også bæredygtighed er i udstrakt grad rettet mod klimaændringer, 

men drivhusgassen CO2 er ikke farlig og har – som vi har set – ikke den 

effekt på klimaet, som IPCC påstår. CO2 er livets gas, og et højt CO2-

indhold i luften fremmer plantevækst7,9,10. Det er gammelkendt viden, 

som også de skoleelever, som velmenende, men godtroende demon-

strerer imod CO2, burde vide. Planterne vokser som bekendt af at 

indsamle CO2 fra atmosfæren, og hvis der er mere CO2 i atmosfæren, 

gavner det de fleste planter, og det kan tydeligt ses fra rummet5,10. Den 

grønne omstilling er kort sagt på galt spor2.  

     Siden 1982 er Jorden blevet nævneværdigt grønnere. Alene de 

seneste 30 år er Jordens ”bladareal” øget med to gange USA´s areal, og 

ifølge forskere fra NASA skyldes hele 70 pct. af den grønne fremgang 
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det stigende CO2-indhold i atmosfæren8. Det er især i tørre områder, at 

planterne nyder godt af mere CO2. Forklaringen er den: Planterne op-

tager som bekendt CO2 og afgiver vand og ilt gennem bladenes spalte-

åbninger. Når luften indeholder mere CO2, skal spalteåbningerne være 

åbne i kortere tid for at optage den nødvendige mængde CO2. Derved 

mister planterne mindre vand. Derfor er det heller ikke overraskende, 

at nogle af de første resultater, der pegede på en grønnere klode kom 

fra det tørkeramte område Sahel i Afrika4,5 (se Myte 26).     

 

                 
 

Tabel 32-1. Merudbyttet for en række afgrøder ved en forøgelse af luftens 
CO2-indhold til 600 ppm. Kilde: C. Idso 2013 6.  
 

 

      Det er ikke blot naturen og økosystemerne, der som helhed nyder 

gavn af mere CO2, det gør kulturafgrøderne også. Gartnerne har i man-

ge år beriget luften i drivhusene med CO2 for at fremme væksten af 

grønsager. Der er udført talrige drivhusforsøg med virkningen af øget 

CO2-indhold på en række forskellige afgrøder, og de fleste viser øget 

udbytte og et lavere forbrug af vand. Tal fra Center for the Study of 

Carbon Dioxide and Global Change i USA viser resultatet for de 45 

afgrøder, som udgør 95 pct. af verdens fødevareproduktion i årene 

1961-2011 6. Merudbyttet for de seks vigtigste afgrøder ved en for-

øgelse af luftens CO2-indhold med 300 ppm. er vist i tabel 32-1. En 

stor del af de seneste 60 års imponerende forøgelse af de globale ud-
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bytter skyldes stigningen i atmosfærens indhold af CO2. Af den sam-

lede udbyttestigning for bomuldsplanter, hvede og sojabønner skyldes 

henholdsvis 55 pct., 17 pct. og 15 pct. en stigning i luftens indhold af 

CO2, mens resten skyldes bedre teknologi og klima. 

     Der kan være mange gode grunde til at være vegetar eller veganer, 

men den moderne klimaoptagethed har skabt vegetarer og veganere, 

der er stærkt optaget af klimaændringer og global opvarmning som en 

menneskeskabt katastrofe, der truer vores eksistens, og som vi alle 

skal gøre noget ved. Disse klimavegetarer og deres ligesindede klima-

veganere minder om middelalderens flagellanter, der piskede sig selv 

for menneskehedens synder. Nutidens flagellanter er også nødt til at 

straffe sig selv og lide afsavn, fordi den indbildte klimakrise på en eller 

anden mystisk måde er vores skyld3.  

 

Konklusion. 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 for-

plumrer totalt klima- og miljødebatten. Der bør skelnes 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. 

Klimaforandringer er primært forårsaget af en kompleks kombina-

tion 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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KLIMAET OM 100 ÅR:  
TRE SCENARIER 
 

 

Hvad kan vi forvente os af fremtidens klima? Hvorledes vil klimaet 

udvikle sig de næste 100 år? Det er spørgsmål, som politikere og 

andre beslutningstagere i et moderne samfund naturligvis må stille 

forskerne, men dybest set er der endnu ingen forskere, som med 

hånden på hjertet kan give et endegyldigt svar. I 2005 udgav professor 

i psykologi Philip Tetlock fra University of Pennsylvania en bog med et 

studie af flere hundrede eksperters forudsigelser og konkluderede, at 

eksperter ofte ikke er bedre til at fremsætte forudsigelser end de 

fleste andre mennesker, og at de sjældent holdes ansvarlige, når for-

udsigelserne er forkerte16. 

      Observationer viser, at både klima og vejr opfører sig kaotisk. Det 

oplever vi i hverdagen med vejrets uforudsigelighed, selv om meteo-

rologerne råder over store mængder af data om den øjeblikkelige vejr-

situation og store computeranlæg til at udføre de mange beregninger, 

der skal til for at kunne beskrive vejrets udvikling de kommende dage.  

     Hvis meteorologerne fodrer en computer med data om temperatur, 

lufttryk og andre relevante fænomener og dernæst producerer en 5-

døgns vejrudsigt, fremkommer der ét resultat. Men hvis der bare æn-

dres lidt på udgangstallene, vil computeren ofte producere et helt 

andet resultat, der kan afvige meget fra det første. En ganske lille 

ændring i vejret kan således skabe total uforudsigelighed. Om det 

overhovedet er muligt for meteorologerne at fremstille troværdige 

vejrudsigter, afhænger af vejrsituationen. Meteorologerne fremstiller 

dagligt flere prognoser, hvor udgangsbetingelserne er lidt forskellige. 

Hvis vejrprognoserne er nogenlunde ens, er man inde i en stabil vejr-

periode, men hvis prognoserne derimod ser vidt forskellige ud, befin-

der man sig i en periode med ustabilt vejr, og så holder den valgte 

vejrprognose ikke altid stik. Til gengæld kan meteorologerne få dage 

efter kontrollere kvaliteten af deres forudsigelser. Det kan klima-

forskerne ikke, for klimaet er vejret på meget lang sigt6.  
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     Det giver god mening at bruge klimamodeller til at vurdere og for-

stå tidligere tiders klimaforandringer og opnå større viden om, hvor-

ledes det meget sammensatte klimasystem fungerer. Men det er et 

problem, når forskerne forsøger at modellere sig frem til et billede af 

fremtidens klima. Der er forskere, der mener, at disse forudsigelser i 

vid udstrækning er gætværk eller ligefrem ønsketænkning. Så hvad er 

egentlig hensigten med at lave 100-års prognoser, når modellerne er 

behæftede med så grove fejl og mangler, som det er tilfældet (se Myte 

13)?  

                     

        
 
Figur 1. Observerede 60-65-års variationer i den globale temperatur 1870-
2008 omkring en lineær jævn stigning på ca. 0,45 grader per 100 år siden af-
slutningen af den Lille Istid. Alle temperaturer er vist i forhold til en såkaldt 
”normal” temperatur, beregnet som gennemsnit for den forholdsvis kolde 
periode 1961-1990. Perioder med lavere temperatur er mørkegrå, mens 
perioder med højere temperatur er lysegrå. Den tykke kurve viser tempera-
turstigningen 1975-2008, som IPCC mener skyldes menneskets udledning af 
CO2, men som mere sandsynligt indgår som en del af de naturlige variationer. 
Kurven for den observerede temperatur stammer fra HadCRUT-serien 1870-
2008 og er central i IPCC´s rapporter. Kilde: S.-I. Akasofu 2010 2. O.H. Ellestad, 
der gengiver figuren i artikelsamlingen Naturen styrer klima (2017)4, omtaler 
Syun-Ichi Akasofu samme sted som ”en af verdens førende geofysikere, 
grundlægger og leder af Arctic Research Center i Fairbanks, Alaska. Akasofu 
har publiceret næsten 600 videnskabelige artikler og 10 bøger, og er blandt 
verdens mest citerede forskere. Han er medlem af den japanske videnskabe-
lige komité, som ikke støtter IPCC´s konklusioner”.  
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     Det er indlysende, at forskerne har en videnskabelig interesse i at 

danne sig et billede af fremtidens klima på baggrund af fortidens 

klima, men modellerne kan ikke producere prognoser, kun scenarier, 

og de egner sig ikke som grundlag for politiske beslutninger, der f.eks. 

munder ud i en klimalov som den danske.  

     I 2010 offentliggjorde den japanske geofysiker Syun-Ichi Akasofu 

en figur2, der er gengivet i figur 1. Den Lille Istid som sluttede mellem 

1850 og 1900 var ikke en normaltilstand, det var den koldeste tid 

siden den store istid, Weichsel-istiden, der sluttede for 11.700 år siden 

(se Myte 6). Men den indgår i en 1.000-års cyklus med kolde perioder 

vekslende med markante varmetoppe senest bronzealdervarmen, den 

romerske varmetid, middelaldervarmen og vores varmetid (se Myte 

4). Den lineære langtidstendens i den globale temperatur, der er vist 

som en stiplet linje i figur 1, kan derfor betragtes som en genopretning 

af Jordens temperatur efter den Lille Istid. Den beløber sig i gennem-

snit til 0,5 grader per århundrede siden 1850 13. Og denne jævne 

stigning i den globale temperatur kan forklares ved en gradvis æn-

dring i Solens aktivitet (se Myte 6 og 16). I perioden 1923-2001 har 

Solen haft sit største maksimum i de seneste 7.000 år. Den moderne 

opvarmning er også registreret på andre planeter, f.eks. Neptun5. 

     Det fundamentale spørgsmål blandt klimaforskerne er, om tempe-

raturudviklingen frem til år 2100 vil følge det hidtidige svingende 

forløb med opvarmningsfaser som senest i tidsrummene 1860-1880, 

1915-1940 og 1975-2000 med mellemliggende køligere perioder – 

eller følge IPCC´s alarmerende forudsigelser som en fortsættelse af 

den tykke sorte kurve 1975-2008 i figur 1. I IPCC´s forudsigelser til-

lægges hele opvarmningen drivhusgasserne, fortrinsvis CO2, som 

hæmmer udstrålingen fra Jordens overflade. På det tidspunkt Akasofu 

offentliggjorde figur 1 i 2010 ville en fortsat udledning af drivhus-

gasser ifølge IPCC føre til en global temperaturstigning på 3,5-5 grader 

i år 2100 9.  

     Men som illustreret i figur 2 diskuterer forskerne i virkeligheden 

ikke to, men tre mulige scenarier baseret på: (1) IPCC´s dystre forud-

sigelser, der rummer en række forskellige scenarier, (2) en fremskriv-

ning af observerede naturlige svingninger, og (3) en situation med 

yderligere svækket solaktivitet. 
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     (1) De langsigtede scenarier, som IPCC fremkommer med i klima-

panelets hovedrapporter er baseret på CO2, som drivkraften bag den 

globale opvarmning9,10. IPCC benytter et antal klimamodeller, som 

giver forskellige resultater for den fremtidige klimaudvikling afhængig 

af hvor store koncentrationer af drivhusgasser, de påvirkes med. På 

det grundlag vurderede IPCC i 2001-rapporten8, at den globale tempe-

ratur vil stige mellem 2,0 og 4,5 grader frem til år 2100. Det blev i 

2007-rapporten9 reduceret til 1,8-3,4 grader og i 2013-rapporten10 til 

0,8-4,0 grader. Nedjusteringen er sket i takt med, at udlednings-

scenarierne er blevet reduceret. Når der i IPCC-beregningerne hersker 

så stor usikkerhed omkring temperaturstigningen, skyldes det natur-

ligvis dels usikkerhed omkring de fremtidige udslip af drivhusgasser, 

dels begrænsninger i beskrivelsen af klimaets mange processer i com-

putermodellerne (se Myte 13). Selv konkluderer IPCC i klimapanelets 

2001-rapport8: ”I klimaforskning og computermodellering må man 

gøre sig klart, at klimasystemet er et koblet ikke-lineært kaotisk sy-

stem, og at det derfor ikke er muligt, at udtale sig om fremtidens 

klima”. 

 

       
 
Figur 2. Ændringen i observeret global temperatur i forhold til middel-
værdien for perioden 1991-2000 sammenlignet dels med IPCC´s alarmerende 
prognoser, dels med en statistisk-empirisk model konstrueret på basis af 
naturlige variationer i temperaturen, og dels med en situation med svækket 
solaktivitet. Kilde: J.-E. Solheim 2017 13. 
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     Det er tankevækkende, at reduktionen i udledningen af CO2 i årene 

1980-1985 – som illustreret i figur 3 – ikke har påvirket den årlige 

stigning i atmosfærens totale indhold af CO2 15. Det er også tanke-

vækkende, at CO2-målingerne på Mauna Loa ikke synes at være på-

virket af, at store dele af verdens samfundsapparat har været lukket 

ned, og at over halvdelen af flytrafikken har ligget stille i mere end end 

halvt år på grund af Corona-krisen11. Det kan skyldes, at den menne-

skeskabte udledning af CO2 udgør en yderst ringe andel af luftens 

totale indhold af denne drivhusgas. Det må derfor antages, at fortsat 

udledning af CO2 ikke udgør nogen ”fare” for det globale klima (se 

Myte 11 og 14).  

   

       
 

Figur 3. Den øverste kurve viser atmosfærens indhold af CO2 målt ved Mauna 
Loa 1970-2017. Den nederste kurve viser den totale årlige udledning af CO2 
ved forbrænding af kul, olie og gas samt ved fabrikationen af cement. Den 
kraftige stigning i årene 2003-2013 skyldes øget anvendelse af kul. Det er 
tankevækkende, at reduktionen i udledningen af CO2 i årene 1980-1985 ikke 
har påvirket den årlige stigning i luftens totale indhold af CO2. Det kan skyl-
des, at den menneskeskabte udledning af CO2 udgør en så ringe andel af 
luftens totale indhold af denne drivhusgas. Kilde: K. Stordahl 2017 15. 
 

 

     (2) De statistisk-empiriske klimamodeller er et alternativt redskab 

til at opstille scenarier for det fremtidige klima (se Myte 13). Det sker 

ved at benytte matematiske analyser af historiske klimadata for at se, 

om der kan erkendes et mønster af naturlige svingninger i en tempe-
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raturserie7. Ud over at de opstillede scenarier kan testes på målte 

dataserier, har denne type klimamodeller det fortrin fremfor IPCC´s 

klimamodeller, at de også kan benyttes til at vise, om menneskeskabt 

CO2 virkelig er årsagen til den globale opvarmning siden 1970 (se 

Myte 13). 

     Fremskrivning af observerede naturlige rytmiske svingninger med 

en kombineret rytme på 60-70 år forudsiger – som vist i figur 2 – et 

svagt fald i den globale temperatur efter 2030 og frem til 2050, hvor-

efter temperaturen vil stige i de følgende 30 år for dernæst at stabili-

seres frem mod år 2100 på et niveau, der ligger omkring 0,5 grader 

over middeltemperaturen 1991-2000 og 0,1 grad over nutidens glo-

bale temperatur13.  

 

                                
 
Figur 4. Varigheden af de seneste fire solcykler 21-24. Det ses, at Solens 
aktivitet under cyklus 24 har været nærmest halveret i forhold til de tre fore-
gående cykler. Cyklus 23 er den længste siden 1850. Alt tyder på, at solplet-
aktiviteten er aftagende. Denne dvaletilstand er ikke set siden den Lille Istid. 
Solcyklus 25 er begyndt med officiel startmåned december 2019, og kun 
tiden kan viser, om den reducerede solaktivitet vil fortsætte, eller om den var 
et forbigående fænomen. Kilde: www.solen.info og NOAA´s Space Weather 
Prediction Center (SWPC).    
 

 

     (3) Når mængden af solindstråling og ændringer i skydækket hidtil 

har været de overordnede drivkræfter bag klimaændringerne (se 

Myte 16), er det mest sandsynligt, at dette også vil gælde i fremtiden. 

Som illustreret i figur 4 har Solens aktivitet under cyklus 24 været 

http://www.solen.info/
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nærmest halveret i forhold til de tre foregående cykler og har været 

den svageste i 100 år og den fjerde svageste siden 1755 14. Cyklus 24 

havde en middellængde på nøjagtig 11 år, mens cyklus 23 havde en 

længde på 159 måneder og er dermed den længste siden 1850. Alt ty-

der på, at solpletaktiviteten er aftagende. Denne dvaletilstand er ikke 

set siden den Lille Istid. Solcyklus 25 er begyndt med officiel start-

måned december 2019, og kun tiden kan vise, om den reducerede 

solaktivitet vil fortsætte, eller om den var et forbigående fænomen. 

NASA har varslet, at solpletperiode 25 vil blive omtrent som cyklus 24 

i styrke med et maksimum på kun 115 solpletter i 2025 14. 

     Solens opførsel er derfor usædvanlig i øjeblikket. Man kan frygte, at 

den er ved at gå ind i et meget dybt minimum svarende til Maunder 

Minimum i perioden 1645-1715 eller det såkaldte Dalton Minimum 

1790-1820 under den Lille Istid. En 210-års cyklus er velkendt i 

Solens aktivitet, og den genkendes også i dataserien fra GISP2-isker-

nen fra Indlandsisen i Grønland.   

     Der er forskere, som mener, at en ny Lille Istid kan komme allerede 

i midten af dette århundrede. I en artikel i det videnskabelige tids-

skrift Science Daily forudser den ukrainskfødte solforsker professor 

Valentina Zharkova fra Northumbria University i Storbritannien19, at 

kloden med stor sandsynlighed vil blive ramt af en ny ”lille istid” om et 

par årtier, fordi Solens aktivitet på det tidspunkt vil være ekstra-

ordinær lav. Ifølge Zharkova, der har benyttet en ny teknologi og nye 

computermodeller, som har gjort det muligt at forudsige solcyklerne 

langt mere præcist end hidtil, vil Solens aktivitet i perioden 2030-

2040 være faldet med 60 pct. i forhold til den normale aktivitet. Det vil 

være et lavpunkt, der ikke er set siden den Lille Istid.  

     Samme opfattelse har den russiske astrofysiker Habibullo Abdus-

samatov, leder af Pulkovo Rumforskningsobservatoriet ved det Rus-

siske Videnskabernes Akademi1. De seneste års lavere solaktivitet vil 

kulminere i en kraftig nedkøling i sidste halvdel af det 21. århundrede. 

En mærkbar nedkøling forventes at begynde med solcykel 27 i 2043 

og skabe en ny Lille Istid allerede i 2060. Og samme opfattelse har en 

række norske forskere17,18: Ændringer i Solens udstråling styres af de 

fire store planeter Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun, idet gravita-

tionen fra planeterne påvirker cirkulationen i Solens indre dynamo. 

Den totale solstråling, som når Jordens overflade, er derfor en funk-
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tion af Milankovitch-svingningerne, planeternes indflydelse på Solens 

udstråling og mængden af skyer på Jorden. Vi kan derfor forvente en 

periode med gradvis mindre stråling fra Solen. 

     »Solens aktivitet er meget vigtig for temperaturen på kloden. I 

1990’erne så vi en meget høj solaktivitet, og nu er vi på vej mod en 

aktivitet, der er den laveste i mange år. Vi ved samtidig, at Solen i løbet 

af de seneste 10.000 år er gået i en form for dvaletilstand 10-11 gange 

– og at senest vi så det, var under den Lille Istid for 300-400 år siden,« 

lyder det fra astrofysiker Henrik Svensmark. De seneste 20 år er klo-

dens temperatur ikke steget mærkbart, selv om udledningen af CO2 er 

gået kraftigt op (se Myte 3). Hvis fremtiden bliver en ny Lille Istid, vil 

det få alvorlige konsekvenser for samfundet – for landbruget, for 

fiskeriet og ikke mindst for energiforbruget. 

     Solen kan være lunefuld, så en kommende periode med et køligere 

klima kan meget vel tænkes at være en kortvarig afbrydelse af den 

globale opvarmning. For hidtil har den moderne varmetid kun varet 

omkring 100 år i modsætning til den romerske varmetid og middel-

aldervarmen, der begge varede omkring 300 år. Så selv om man ude-

lukkende ser på naturlige klimasvingninger som årsag til nutidens 

klimaforandringer, kan det meget vel tænkes, at den moderne varme-

periode fortsætter endnu et par hundrede år uanset, om menneskets 

udledning af CO2 stiger eller falder.  

     Og på endnu længere sigt: Hvornår får vi den næste store istid? Den 

teoretiske Milankovitch-solindstråling viser, at vi efter alt at dømme 

er på vej ind i forstadiet til den næste store istid. For beregner man – 

med baggrund i Milankovitch-effekten – solindstrålingen på 65o N i 

juni måned, finder man, som vist i figur 4-1B i Myte 4, at den største 

solindstråling indtraf for omkring 8-9.000 år siden med en effekt på 

omkring 470 Watt/m2. Siden har den været jævnt faldende til nu-

tidens knap 430 Watt/m2. Solens indstråling på den nordlige halv-

kugle er vigtigst, fordi de landmasser, hvor isen kan brede sig, ligger 

på den nordlige halvkugle, mens landmasserne på den sydlige halv-

kugle fortrinsvis ligger nær ækvator på nær Antarktis, som allerede 

stort set er dækket af det antarktiske isskjold. Det er således den 

nordlige halvkugle, som primært styrer forekomsten af istider, og det 

er derfor mængden af sollys, der rammer Jorden på 65o N om somme-

ren, der er afgørende for, om vi har istid eller mellemistid12. Som vi 
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har set i Myte 4, har der de seneste 700.000 år eksisteret et mønster, 

hvor en istid og en mellemistid tilsammen varer cirka 100.000 år, 

hvoraf istiden udgør 80.000-90.000 år og mellemistiden cirka 12.000-

15.000 år. Forrige istid, kaldet Eem, varede ca. 12.000 år, og den 

mellemistid, vi lever i, begyndte for 11.700 år siden. Det er derfor 

nærliggende at forestille sig, at en ny stor istid vil indfinde sig om få 

hundrede år. Men det vil ikke ske, mener professor i geologi ved 

Aarhus Universitet Marit-Solveig Seidenkrantz12: I øjeblikket nærmer 

Jordens bane sig tæt på at være cirkulær, således at afstanden mellem 

Solen og Jorden kun varierer forholdsvis lidt over året. Det er en situa-

tion som kun optræder med omkring 400.000 års mellemrum (se 

Myte 4). Først når Jordens bane omkring Solen igen bliver mere 

elliptisk, vil variationerne i solindstrålingen igen blive store nok til, at 

der kan dannes istider, og det vil først ske om 20.000-40.000 år – 

konkluderer Seidenkrantz. En ny kold istid, hvor store landmasser på 

den nordlige halvkugle dækkes af et ispanser, vil til enhver tid være 

den største klimakatastrofe, der kan ramme menneskeheden.  
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AFSLUTNING 
- ingen global klimakrise  
   

 

I flere år har FN´s klimapanel IPCC og regeringer, nyhedsmedier, 

grønne interesseorganisationer og politikere verden over fortalt os, at 

klimavidenskaben er afgjort og at alle, der sætter spørgsmålstegn ved 

kampen mod CO2 er uvidende, tonedøve skeptikere med en fordækt 

dagsorden. Nedsættende betegnelser som klimabøller, klimabenægte-

re og ansvarsløse tvivlere uden fakta flyver gennem den overophede-

de atmosfære. Der er endog folk, der er så desperate, at de ønsker, at 

der formelt skal indføres censur i klimadebatten. De er af den opfattel-

se, at såkaldte klimaskeptikere ikke bør komme til orde i lands-

dækkende medier, men det er en hån mod demokratiet og Danmarks 

Grundlov. Tvivlen har altid været forskningens adelsmærke, mens 

antiskepticisme er pseudovidenskab, og det gælder fortsat. Det er der 

åbenbart en del forskere og såkaldte videnskabsjournalister, som ikke 

har forstået, men i stedet har kastet sig ind i ”kampen for klimaet” som 

regulære klimaaktivister med en værdiladet klimapolitisk dagsorden.  

     Hvad er disse folk og organisationer, der proklamerer en snarlig 

klimakatastrofe og skræmmer børn og unge fra vid og sans, egentlig 

bange for? Indser de, at virkelighedens klima er dem imod, at deres 

”fakta” skrumper ind, og at deres argumenter gradvis svækkes, så de 

taber terræn? Hidtil har deres redningsplanke været forsigtigheds-

princippet – ”vi skal tænke på vore børn og børnebørn” – men det er 

et emotionelt argument, som benyttes af politikere, interesse-

organisationer og lobbyister til at få offentligheden til at acceptere en 

grøn omstilling af samfundet. Brugen af forsigtighedsprincippet mere 

end antyder, at man mangler videnskabelige argumenter, der viser, at 

klimaet vil udvikle sig alarmerende, man snor sig gang på gang uden-

om ubekvemme fakta med bemærkninger som ”videnskaben siger” 

eller ”lyt til forskerne”. Fortalere for forsigtighedsprincippet har heller 

ikke gjort sig klart, hvad det koster, at hindre en indbildt klimakata-
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strofe – eller hvad det vil koste, hvis Jorden afkøles – eller om den 

globale opvarmning overhovedet er menneskeskabt. Brugen af 

forsigtighedsprincippet viser en afgrundsdyb mangel på forståelse 

omkring de reelle risici ved klimaændringer, når man tager det for 

givet, at global opvarmning er farligere end global afkøling. Historien 

viser nemlig det modsatte: Kolde perioder skaber hungersnød og er 

ødelæggende for naturens økosystemer og den økonomiske udvikling.  

     Klimaalarmisternes skræmmescenarier hviler på IPCC´s mangel-

fulde klimamodeller, der er vildledende og ude af trit med virkelig-

hedens klima. Derfor ønsker mange forskere at rydde op i denne fa-

dæse. De er IPCC-opponenter eller IPCC-skeptikere og hverken klima-

skeptikere eller klimabenægtere, for – med historikeren Michael 

Kjeldsens rammende ord – lader klimaet sig naturligvis ikke menings-

fuldt benægte.  

 

IPCC og medierne fortæller os gang på gang som var det en urokkelig 

sandhed, - 

- at menneskeskabt CO2 er den store synder, som har forårsaget 

en global opvarmning. Men lige så længe vores klode har 

eksisteret, har klimaet skiftet mellem kolde og varme perioder 

drevet af naturlige svingninger med forskellige svingnings-

tider på eksempelvis 10-11 år (Solen), 19,6 år (Månen), 60-70 

år (AMO, NAO), 210 år (de Vries solaktivitet) og 900-1.000 år, 

og det er derfor ikke overraskende, at vi nu – efter at have 

forladt den Lille Istid for godt 100 år siden – oplever en global 

opvarmning i lighed med den romerske varmetid og middel-

alderens varmeperiode. CO2-hypotesen har alvorlige for-

klaringsproblemer. Observationer giver ikke grundlag for at 

hævde, at udledning af CO2 fører til højere globale tempera-

turer – det sker kun i de computerproducerede klimamodel-

lers verden, for drivhuseffekten er ganske enkelt programme-

ret ind i klimamodellerne med en overdreven effekt. Klima-

ændringerne skyldes naturlige årsager og kan ikke kontrolle-

res af mennesker. Man skal – som den norske biolog Morten 

Jødal udtrykker det i et debatindlæg – ”have været meget 

længe i politik, og været belemret med megen politisk klima-

ideologi, for at kunne overse sådanne naturvidenskabelige 
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fakta og tro, at man kan holde klimaet konstant”. Derimod 

viser observationer, at temperaturen styrer CO2-indholdet i 

atmosfæren, og at CO2-koncentrationen i perioder har været 

ligeså høj eller højere end nu, f.eks. så sent som omkring 1825 

og 1942, men det ties ihjel, for det vil fjerne fokus fra den førte 

klimapolitik. Ydermere er CO2 en svag drivhusgas; vanddamp 

er den vigtigste, men i modsætning til CO2 fører vanddamp i 

samspil med bl.a. kosmisk stråling til dannelsen af kølende 

skyer, der virker som en regulerende termostat på Jordens 

klima. Banebrydende forskning har vist, at der er en reel kob-

ling mellem Solens aktivitet, kosmisk stråling og skydannelse, 

og at omfanget af det globale skydække har en langt større 

indflydelse på klimaforandringer end hidtil antaget. 

 

IPCC og medierne hævder ligeledes gang på gang,  

- at menneskeskabt CO2 og global opvarmning smelter havisen i 

Arktis og Grønlands Indlandsis i et alarmerende tempo. Men 

det vi er vidne til i Arktis er ikke en galopperende smeltning af 

havisen mod et isfrit hav, men et indblik i naturens vældige 

mølle, der skruer op og ned for havisens udbredelse i harmoni 

med de altid herskende naturkræfter, mens 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.  

     

Medierne og politikerne alarmerer gang på gang, 

- at menneskeskabt CO2 og global opvarmning fører til øget hav-

stigning og mere ekstremvejr. Men den beskedne naturlige 

globale havstigning på mindre end 2 mm/år, således som det 

er registreret ved hjælp af traditionelle vandstandsmålere ver-

den over, er ikke foruroligende og fører ikke til nogen fare for 

Jordens kyster. Observationer viser, at ekstremvejr opfører sig 

i dag præcis som det har gjort i tidligere tider. Der findes ikke 

noget nyt og truende – bare de samme variationer, som vi har 

haft her på Jorden de seneste 5.000 år. Selv om udledningen af 

CO2 er jævnt stigende, er antal storme og orkaner ikke steget. 

Tiden for flest ekstremvejrshændelser og klimabetingede 
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naturkatastrofer var under den Lille Istid. De mange skov-

brande, vi præsenteres for i nyhedsmedierne, er heller ikke 

forårsaget af menneskeskabt global opvarmning; de skyldes i 

høj grad en kombination af kortsigtet naturudnyttelse, menne-

skers uforsigtige omgang med ild og vejrsituationer.    

    Der er tre grunde til, at vi alligevel synes, vejret er blevet 

mere ekstremt. For det første har IPCC, nyhedsmedier og 

politikere indoktrineret både os og en hel generation af børn 

og unge med, at nutidens vejr er ekstremt, og at det skyldes 

menneskeskabt global opvarmning. Det har været meget let at 

gøre CO2-hypotesen til folkeeje – andre forklaringer på år-

sagen til klimaforandringer er meget mere komplicerede og 

svære at forstå for den brede offentlighed. For det andet har vi 

indrettet vores hverdag ud fra den opfattelse, at klimaet har 

været stabilt gennem generationer. Vi har udrettet, udbygget 

og regeret uhæmmet, og det har bidraget til at forstærke de 

ulykker, der følger i kølvandet på det altid omskiftelige klimas 

ekstremvejr, f.eks. har myndighederne talrige steder tilladt 

placering af fritidshuse på oversvømmelsestruede arealer; 

grådighed overvinder respekten for klima- og vejrhistoriske 

fakta. For det tredje er den moderne nyhedsformidling blevet 

grænseløst effektiv. Fra sofaen hjemme i stuen oplever vi i 

skræmmende billeder fra nær og fjern det lunefulde vejrs 

voldsomme kræfter med død og ødelæggelser. Medierne ud-

sætter os for et ”bombardement”, der får os til at tro, at 

dommedag er nær. Men de klimaforandringer med ekstrem-

vejr, vi oplever i dag, er set tidligere og meget værre. 

 

     De afgørende spørgsmål i klimadebatten er, som det nævnes i det 

uafhængige klimapanel NIPCC´s seneste rapport (2019, side 276): (1) 

I hvor stor udstrækning er den globale opvarmning siden 1950 

menneskeskabt? (2) Er den globale temperaturstigning alarmerende? 

(3) Vil en reduktion i atmosfærisk CO2 virkelig kunne forbedre Jordens 

klima? (4) Lader det sig overhovedet gøre i en moderne civilisation at 

begrænse eller ligefrem reducere atmosfærens indhold af CO2, og 

giver det mening?  
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     Det er vigtigt at gøre sig klart, at følgevirkningerne af globale klima-

forandringer kommer og går, uanset om de pågældende klimaforan-

dringer skyldes naturlige klimaprocesser eller er menneskeskabte. 

Derfor er der stor forskel på klimaforskeres såkaldte ekspertise; nogle 

beskæftiger sig udelukkende med den globale opvarmnings følge-

virkninger og tager det som flokdyr for givet, at den globale op-

varmning er menneskeskabt. Det sker ofte i medierne, at disse forske-

re tages til indtægt for at støtte IPCC´s påstand om menneskeskabt 

global opvarmning. Helt galt går det, når biologer præsenteres som 

klimaeksperter, blot fordi de forbinder skovdød eller koralblegning 

med en såkaldt klimakrise. 

     I virkeligheden er det kun ganske få klimaforskere, som er i stand til 

at nærme sig et forskningsbegundet og ikke værdiladet svar på det 

første af de ovennævnte spørgsmål; det drejer sig især om atmosfære-

fysikere med speciale i stråling, molekyler og proceskemi – og astro-

fysikere, som forsker i indflydelsen fra verdensrummet – fra Solen og 

planeterne og fra stjernerne længere ude i Mælkevejen, men disse 

faggrupper er mig bekendt ikke repræsenteret i det danske Klimaråd. 

Og det andet spørgsmål besvares bedst af forskere med indsigt i 

klimahistoriske data. Men det afholder ikke en 16-årig svensk skole-

pige fra at udtale sig skråsikkert om årsagen til ”klimakrisen” og op-

fordre til civil ulydighed i ”kampen for klimaet” – opildnet af politike-

re, medier og interesseorganisationer – og med Pavens velsignelse. 

     Den danske regerings mål om, at reducere CO2-udslippet med 70 % 

inden 2030 som et delmål af en ambitiøs plan om neutralitet i 2050 

giver kun mening, hvis svaret på det første af NIPCC´s ovennævnte 

spørgsmål viser sig at pege på CO2 som den store synder, men som vi 

har set, udfordrer robust forskning klimapanelet IPCC´s påstand om 

menneskeskabt global opvarmning, og den viden er ubekvem for både 

den politisk styrede organisation IPCC og den førte klimapolitik. 

Derimod bør politikere, presse og offentligheden skelne klart mellem 

klima og miljø. Klimaforandringer er primært forårsaget af en kom-

pleks kombination af naturlige fænomener, som vi ikke kan kontrol-

lere, men som vi må indrette os efter, således som vi altid har gjort 

det. Derfor vil en reduktion af menneskeskabt CO2 i atmosfæren – hvis 

den gennemføres – ingen indflydelse have på klimaet, og den igang-

værende omfattende omlægning af samfundet er spild af ressourcer. 
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De enorme mængder af penge, der afsættes til kampen mod en ind-

bildt klimakrise, kan derfor bruges langt bedre til f.eks. sundhed og til 

at forbedre miljøet, hvor en lang række miljøproblemer med sikker-

hed 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 miljøindsatsen 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 klima-

ændringer. Men tænk nu, hvis det hele falder fra hinanden, og vi skal 

til at forholde os til virkeligheden? Den tidligere amerikanske præsi-

dent Abraham Lincoln (1809-1865) skal have sagt: Man kan forføre 

menneskeheden et vist stykke tid, og man kan forføre nogle menne-

sker 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.  
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SAMMENDRAG FOR  
BESLUTNINGSTAGERE 
 

 

Myte 1. 97 pct. konsensus: Den globale opvarmning er menneske-

skabt. FN´s klimapanel og medierne hævder, at der blandt klima-

forskere er 97 pct. enighed om, at størstedelen af den globale opvarm-

ning er menneskeskabt og vil få katastrofale følger for kloden, men det 

er et mediestunt, der bruges til at skabe videnskabeligt alibi for politi-

ske beslutninger. 

     En rundrejse i litteraturen har gjort det klart, at det er absurd at 

tale om konsensus indenfor klimavidenskaben. Klimavidenskaben 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 sol-

teorien ubekvem.    

     I de fire ”konsensus”-artikler, som den amerikanske rumfarts-

administration 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 consensus 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 temperaturstigning (AGW) 

siden 1950 er menneskeskabt. Og spørger man amerikanske meteoro-

loger tilkendegiver langt under halvdelen, 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 
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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. 

 

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 industri-

landenes 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 fremkommet 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 juste-

rede data. Ingen af disse værdier 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 globale opvarmning er 

standset. Tilskyndet af Obama-administrationen dukkede Thomas 

Karls og Thomas Petersons opsigtsvækkende ”pausenægter”-artikel så 

pludselig op og fik afgørende betydning for Paris-aftalen i 2015. Men 

Thomas Karls og Thomas Petersons ”pausenægter”-artikel er et fal-

sum, for fakta er, at den globale opvarmning stort set standsede for 
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snart to årtier siden, selvom atmosfærens indhold af CO2 er fortsat 

med at stige jævnt. Det viser målinger fra satellitter, 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 alar-

merende 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 nuti-

dens 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 klima-

forandringer.    

  

Myte 5. Hockeystavkurven giver et korrekt billede af temperatu-

ren 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 tempera-

turkurven – den berømte hockeystav – er misvisende med grove 

metodefejl. Hovedparten af data bag Mann-kurven stammer nemlig fra 

målinger af tykkelsen af årringe fra overvejende børstekoglefyr – en 

træart, som kan blive flere tusinde år gammel, og som findes i de høje 

og tørre bjerge i det sydvestlige USA. Et NAS-udvalg (National Acade-

my 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 
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hockeystav, når de benyttede Manns og hans kollegers fremgangs-

måde; udsvingene i temperaturen dæmpedes mere og mere jo længe-

re analysen strakte sig tilbage i tid, og dermed forsvandt middel-

alderens varmeperiode pludselig, og det betød, at Mann nu kunne på-

stå, at 1998 var det varmeste år i dette årtusinde. Da der er sået 

begrundet tvivl om Hockeystavkurven, er det uheldigt, at den indtager 

en så dominerende rolle i klimadebatten og har manifesteret sig hos 

politikere og den brede offentlighed som et realistisk 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 sammenhængende periode med en nedkøling på 

omkring 1-2 grader – den bestod af et antal forholdsvis kolde peri-

oder, der er sammenfaldende 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. Nyhedsmedier-

ne 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 be-

stemt 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 Grønland, 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 kon-

trast til WMO´s klimamodeller, der benyttes af IPCC, og som forud-

siger en støt stigende temperatur i Arktis på 4 grader frem til år 2100. 
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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 slutningen 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 temperatur-

stigningen 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 TV2 Vejret seerne og bidrog 

til at forstærke klimaskrækken op mod folketingsvalget 5. juni 2019, 

hvor klimaet indtog en central plads i valgkampen. Men ifølge data fra 

DMI er temperaturen ikke steget i Danmark i indeværende århundre-

de. 

 

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 interesse-

organisationer 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 

60o N bølger rundt om jordkloden fra vest mod øst på grænsen mel-

lem kold luft mod nord og varm luft mod syd og bidrager til at udvek-

sle varme og kulde mellem nord og syd. Når der ligger et massivt 

højtryk over Arktis, slår jetstrømmen nogle gevaldige sving og omfor-

deler 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 virkelig-

heden tale om en midlertidig omfordeling af varme og kulde på den 

nordlige halvkugle. Den globale middeltemperatur lå faktisk et stykke 

under gennemsnittet for juni-juli de seneste 10 år, men det kunne vi 

ikke mærke meget til i Europa, for vi lever i et lokalt eller regionalt 
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klima – ikke i et globalt. Vejret er variabelt, og derfor sættes der fra 

region til region og over tid varme- eller kulderekorder. 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 omfattende 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 maksimum-

temperaturer. Derimod har det australske meteorologiske institut 

(BOM) gennem omfattende justeringer i 2011 og 2017 afkølet fortiden 

i Australien så meget, så australierne og hele omverdenen har fået den 

opfattelse, at det er blevet meget varmere i Australien, og at den sene-

ste 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 nyheds-

medierne efterlader det indtryk, at CO2 er den dominerende drivhus-

gas, 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 af så af-

gørende 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 af-

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

og indgår derfor ikke i klimadebatten. Betydningen af CO2 som driv-

husgas er ”uanstændig” overdrevet. Både på grund af vanddamps 

molekylære egenskaber og de store mængder af vanddamp i atmo-

sfæren er vanddamp i virkeligheden 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 virknin-

gen af CO2 betydeligt. 

 

Myte 12. Drivhusgassen CO2 styrer den globale temperatur. De 

klimamodeller, som IPCC har fremlagt i klimapanelets rapporter for-

udsætter, 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 havtemperaturen, og ikke om-

vendt – 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 udflad-

ningen af den globale temperatur de seneste par årtier, 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 temperatur-

stigninger og øget havstigning og andre voldsomme følgevirkninger 

de næste 100 år på grund af menneskets udledning af CO2 til atmo-

sfæren. IPCC påstår, at temperaturstigningen efter 1970 skyldes en 

øget drivhuseffekt, og at temperaturen ellers ville have været 

faldende. Hele den klima- og energipolitiske dagsorden tager udgangs-

punkt i disse klimamodeller og påstande. Men det er pseudoviden-

skab, når IPCC påstår, at klimamodellerne er rigtige, for de mangler 
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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 beskri-

ves utilfredsstillende 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 relevante klima-

processer såsom skydannelse og nedbørsændringer over land og stor 

usikkerhed i forudsigelser af havstigning, tropiske orkaner, storm-

aktivitet, ekstremvej og klimafænomener, som påvirker regionale 

klimaforandringer. IPCC konkluderede 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 klimamodeller er 

derfor ikke tilstrækkelig robuste til at producere prognoser om frem-

tidens klima, sådan som nogle forskere ellers hævder. Menneskets 

indflydelse på klimaet er overvurderet af IPCC; naturlige klima-

variationer er fortsat drivkraften bag det globale klima og dets 

variationer.  

 

Myte 14. Fortsat udledning af CO2 vil føre til en global klimakata-

strofe. Internationale forskere advarede i sommeren 2018 om, at ver-

den allerede står overfor en global klimakatastrofe, som på længere 

sigt vil skabe hot house tilstande på grund af ukontrollérbare domino-

virkninger 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 daværende energi-, forsynings- og klima-

minister 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 CO2-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 sol-

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

for på den måde, som kloden og atmosfæren er udformet. 

 

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 eksiste-

ret 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 den-

ne 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 Ant-

arktis 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 nedbrydnin-

gen af ozon er uhyre beskedent i forhold til naturens egne bidrag, bl.a. 

fra havvands afgivelse af klor til atmosfæren og fra vulkanudbrud. 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 

CO2-hypotesen derfor en yderst perifer omtale og indgår ikke i 

panelets klimamodeller. For IPCC er dannelsen af skyer et af de helt 
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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 strå-

ling og skydannelse, og at omfanget af det globale skydække 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 ind-

flydelse 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 havisen 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 nor-

male 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 isbjørne-

bestanden, der trives og vokser. De aktuelle klimaforandringer har 
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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 Atlanterhavet, 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 sig i åbent vand, hvor den feder sig op. Isbjørnen har det 

derfor bedst, når der er tilstrækkelig med is om foråret og store om-

råder med åbent vand sommer og efterår. I Arktis er havisen ikke 

skrumpet nævneværdigt ind i de afgørende måneder de seneste man-

ge år. Antallet af isbjørne kan svinge meget, men der er ingen fare for, 

at isbjørnen uddør. Gennem årtusinder 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 isbjørne-

bestanden er ukontrolleret jagt og for meget og for tyk havis.  

 

Myte 19. Grønlands Indlandsis og Antarktis smelter i et forrygen-

de tempo. Indlandsisen på Grønland vil kollapse, og nu smelter også 

isen på Antarktis i et alarmerende tempo, lyder budskabet fra nyheds-

medierne, 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 påvir-

ker 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 gletsjerne på den 

antarktiske halvø er begyndt at ændre tilstand fra en negativ til en 

positiv massebalance. Så de dystre udsigter, som nogle forskere og 

medier lægger for dagen, er der åbenbart ikke belæg for. Det vi op-

lever 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 klimabetinget 
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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 bidraget 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 om-

stændigheder ligger tabet af is inden for det naturlige, som det tidlige-

re 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 glo-

bal 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 klimaforan-

dringer – En ubekvem sandhed – er den vigende iskalot på toppen af 

Kilimanjaro et klokkeklart bevis på menneskeskabt global opvarm-

ning. 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. Klimamodeller-

nes forudsigelser om uoverskuelige og altødelæggende havstigninger 

forår-saget af menneskeskabt global opvarmning har verden over 

skabt en katastrofestemning, og det bål har ikke mindst USA´s tidlige-

re vicepræsident Al Gore båret ved til gennem sin omfattende kam-

pagne ”Stop global opvarmning”. Men den offentlige debat er præget 

af misinforma-tion og en blind tillid til de computerproducerede 

klimamodellers scenarier. Mange forskeres analyse af talrige tids-

serier fra traditionelle vandstandsmålinger i alverdens havne, viser, at 



335 
 

den nuværende 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 satellit-

ter. 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 traditionelle vandstandsmålin-

ger, bl.a. fra PSMSL´s og NOAA´s databaser, der viser en beskeden 

stigning i det globale havspejl og en manglende accelererende havstig-

ning. 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 klimatilpasning ved kyster 

rundt i verden. Den påståede alarmerende afsmeltning af Grønlands 

Indlandsis og Antarktis afspejler sig ikke i havstigningen. Det, der har 

betydning for natur og mennesker ved kysten, er ikke den beskedne 

globale havstigning på mindre end 2 mm/år, men havets højde i 

forhold til land på en given lokalitet, det såkaldte relative havniveau – 

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 måle-

serier, hvis man vil undgå at drage forhastede slutninger om tenden-

sen i havspejlsændringer. Den nuværende havstigning på 10-18 cm 

per århundrede er dén som digelandet Holland og dets myndigheder 

og store vandbygningsfirmaer anser for det mest realistiske scenarie. 

 

Myte 22. Tropiske koraløer drukner. Mange miljøforkæmpere – og 

med dem USA's tidligere vicepræsident Al Gore – påstår, at Stille-

havets koraløer vil drukne, fordi havet stiger som følge af menneske-

skabt 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 
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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 hæv-

de, at ind-byggerne på Fiji-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 anliggende. 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 calcium-

karbonat (CaCO3), såsom muslinger, 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. Verdens koraller er tilstrækkelig ro-

buste til at klare klimaforandringer, men når lokalsamfundene øde-

lægger korallernes naturlige miljø er sagen en ganske anden.  

 

Myte 24. Menneskeskabte klimaforandringer sætter danske små-

øer 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 natur-

lige 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 under vand. Artiklerne efterlod det indtryk, at menneske-
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skabte klimaforandringer er den store synder. Den naturvidenskabe-

lige side af historien er præget af misforståelser, og en blind tillid til 

scenarier skabt af IPCC´s computerproducerede klimamodeller. Jord-

skorpens hævning under Egholm og Anholt kompenserer for 

størstedelen den naturlige globale vandstandsstigning. Virkningen af 

vejrsituationer med stormpres og ekstraordinært højvande i Limfjor-

den og Kattegat er af langt større betydning for levevilkårene på de to 

øer end den generelle globale havstigning, så den side af øernes 

problem 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 

(AR5, side 113), hvor det fremføres, at der på basis af observationer er 

ringe sandsynlighed for, at der vil ske ændringer i den tropiske orkan-

aktivitet, og at der ydermere er ringe sandsynlighed for, at orkan-

aktiviteten kan knyttes til menneskets aktivitet. Hidtil har påstanden 

om en øget tropisk orkanaktivitet bygget på de voldsomme synsind-

tryk, 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 tornadoer. Men uanset om fremtiden vil byde på flere eller 

færre storme, ligger mange beboede kystegne allerede nu så udsatte, 

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 
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dermed mere nedbør og flere oversvømmelser. 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 oversvøm-

melser nogle steder var hyppigere i den Lille Istid end under middel-

aldervarmen, 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 sammenhæng mellem 

variationer i nedbør og atmosfærisk indhold af CO2. I 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 megatørke 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. Ny-

hedsmedierne har de seneste mange år rettet megen opmærksomhed 

på naturbrande, som igen og igen forklares som et resultat af menne-

skeskabt global opvarmning. Det blev den 12. september 2020 under-

streget i dagbladet Information med overskriften: I 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 befolk-

ningspres i Californien, hvor over en tredjedel 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 Middel-

havsregionen 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, nyhedsmedierne efterlader. 
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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. Der-

imod 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 Danmark frem til i dag. I 

Norge er der registreret et svagt fald i antallet af årlige ekstremvejrs-

hændelse i de seneste par årtier. Tiden for flest ekstremvejrshændel-

ser og klimabetingede naturkatastrofer var under den Lille Istid. 

 

Myte 29. FN´s klimapanel IPCC er en upolitisk, videnskabelig 

organisation. FN´s klimapanel IPCC og nyhedsmedier efterlader det 

indtryk, at klimapanelet er upolitisk og repræsenterer verdens samle-

de 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 util-

fredse med den måde IPCC arbejder på. Overordnet grupperer kritik-

ken sig i følgende: De regeringer, der står bag oprettelsen af IPCC, 

støtter klimapanelet økonomisk, forsyner det med personale og ud-

vælger de forskere, som skal sidde i panelet og revidere rapporterne 

efter, at forskerne har afsluttet deres arbejde. Det er i høj grad uhel-

digt, 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 
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optræder som politikere end som forskere og udmærket er klar over, 

at der er problemer med deres data og konklusioner. Det fremgik med 

al tydelighed af Climategate-afsløringerne i 2009 og 2011. Desuden 

spreder IPCC det falske og misvisende budskab, at der blandt klima-

forskere er enighed om, at mennesket gennem udledning af drivhus-

gasser bærer skylden for størstedelen af nutidens klimaforandringer 

(se Myte 1). IPCC anses derfor af mange forskere for at være en ”selv-

opblæst autoritet” og mere en politisk end en videnskabelig organi-

sation.  

 

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 selv-

censur. I klimadebatten bringer medierne – med få undtagelser – kun 

stof, som støtter CO2-hysteriet. Det gælder ikke mindst DR, der har er-

stattet 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 op-

varmning, skal nægtes adgang til at udtale sig i medierne. Disse 

personer ønsker at sætter grundlovens paragraf 77 ud af kraft i klima-

debatten. 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 fak-

ta og forskning, som peger i en anden retning, end den politisk ved-

tagne, og det udfordrer demokratiet.  

 

Myte 31. Klimapolitik og energipolitik er to sider af samme mønt. 

Klimapolitik og energipolitik har intet med hinanden at gøre. Klima-

politikere bør udelukkende beskæftige sig med foranstaltninger til 

klimasikring på lokalt eller regionalt plan og ikke bruge ressourcer på 

et nytteløst forsøg på at bekæmpe globale klimaændringer. Energi-

politik 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 Günther 

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

politik snart må ændres fra at være klimadrevet til at være drevet af 

industriens behov”. Det indebærer, at de enkelte lande må vende til-

bage 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 økosystemer. Da CO2 

ikke skader, men snarere gavner, er der ingen videnskabelig begrun-

delse for at opretholde en CO2-afgift eller bestræbelser på at begrænse 

CO2. 

 

Myte 32. Miljøpolitik og grøn omstilling begrænser klimaændrin-

gerne. Næsten al opmærksomhed omkring miljøspørgsmål og bære-

dygtighed 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 skelnes 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 pro-

blemerne med sikkerhed kan siges at være menneskeskabte. Klima-

forandringer er primært forårsaget af en kompleks kombination af 

naturlige fænomener, som vi ikke kan kontrollere, men som vi må ind-

rette 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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Appendiks  
    

SÅDAN LÆSER DU EN GRAF 
 

Det er et krav til enhver naturvidenskabelig bog, at de fremsatte på-

stande skal kunne dokumenteres for at gøre påstandene troværdige. 

Det gælder også denne bog. Det gøres bedst ved, at de officielle tal, der 

benyttes for at skabe overblik eller vise en generel udvikling eller 

ændring, præsenteres i tabeller eller diagrammer. En tabel kan vise de 

nøjagtige tal, men hvis den store nøjagtighed ikke er nødvendig, giver 

et diagram ofte et større overblik. I det følgende gives eksempler på de 

forskellige typer af diagrammer, som benyttes i denne bog.         

 

      
 
Kurvediagrammet er benyttet til at beskrive en udvikling over tid, i dette til-
fælde en temperaturudviklingen fra 1980 til 2019 med eksempler på to 
aflæsninger.  
 
 

    
 
Pindediagrammet anvendes, når der skal præsenteres mange observationer – 
her antal landsdækkende storme i perioden 1900-2017. I 1961 er der regi-
streret 4 landsdækkende storme, i 1982 ingen, mens der i 1986 registreredes 
7 landsdækkende storme. 
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Søjlediagrammet benyttes til at sammenligne grupper af størrelser – her hav-
isens udbredelse i Arktis i månederne april og september i perioden 2005-
2018. I april og september 2007 var havisens udbredelse henholdsvis 13,8 og 
4,4 mio. km2 og i 2015 var havisens udbredelse de samme måneder hen-
holdsvis ca. 14,0 og 4,6 mio. km2.    

          

              
 
Punktdiagrammet benyttes til at præsenterer en stor og forvirrende mængde 
data på en overskuelig måde – her naturlige variationer i havvandets pH i det 
Sydkinesiske Hav gennem de seneste 7.000 år. I dag ligger pH i omegnen af 
7,95 og 8,0 og for omkring 6.000 år siden lå pH-værdierne mellem 7,9 og 8.  
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I flere af bogens diagrammer er den generelle udvikling vist som en tendens-
linje. Når en kurve buer opad repræsenterer den en tiltagende eller positiv 
udvikling uanset, om den overordnede udvikling er nedad- eller opadgående. 
Når en kurve buer nedad repræsenterer den en aftagende eller negativ ud-
vikling uanset, om den overordnede udvikling er nedad- eller opadgående. En 
ret linje kan enten vise en stigende, faldende eller uændret tendens, men 
aldrig en tiltagende eller aftagende tendens.     

 

                  
 
Den globale havstigning 1904-2003. Den stiplede linje bidrager til at tydelig-
gøre en aftagende eller negativ havspejlsstigning. 
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AKRONYMER 
 
ACORN-SAT – The Australian Climate Observations Reference Network –  
     Surface Air Temperature 
AGW – Anthropogenic (menneskeskabt) Global Warming 
AMO – Den atlantiske multidekadale oscillation 
AMS – American Meteorological Society 
AO – Den arktiske oscillation  
ARGO – Integrated Ocean Observing System  
ATC – The Australian Institute for Criminology  
BBC – Britisk nyhedskanal 
BOM – Bureau of Meteorology (Australien) 
CERN – European Organisation for Nuclear Research 
CRU – East Anglia´s Climatic Research Unit 
CSIRO – Commonwealth Scientific and Industrial Organisation 
DMI – Danmarks Meteorologiske Institut 
DR – Danmarks Radio 
DTU – Danmarks Tekniske Universitet 
EIKE – Europäisches Institut für Klima und Energie 
ESA – Det europæiske rumforskningscenter 
FN – Forenede Nationer 
GCM – General Circulation Models 
GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland 
GISS – Goddard Institute for Space Studies 
GWPF – Global Warming Policy Foundation 
HadCRUT – Hadley Center & Climatic Research Unit, University of East Anglia 
HCN – Historical Climatology Network 
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change 
ISI – Institute of Science Index 
IUCN – World Conservation Union 
LNO – Månens nodal-oscillation 
MODUS – Moderate Resolution Imaging Spectroradiometers (NASA´s  
     satellitprogram) 
NADA – North American Drought Atlas 
NAO – Den nordatlantiske oscillation  
NAP – Normaal Amsterdams Peil 
NAS – National Academy of Sciences Panel 
NASA – National Aeronautics and Space Administration (den amerikanske  
     rumfartsadministration) 
NCDC – The National Climatic Data Center 
NIFC – National Interagency Fire Center (USA) 
NIPCC – Nongovernmental International Panel on Climate Change 
NIWA – The National Institute of Water and Atmospheric Research (New  
     Zealand) 
NOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration 
NRK – Norsk nyhedskanal 
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NSIDC – National Snow and Ice Data Center  
NSSTC – Earth System Science Center 
PDO – Stillehavets dekadale oscillation 
PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences 
PSMSL – Permanent Service for Mean Sea Level 
RSS – Remote Sensing System 
SEPP – The Science & Environmental Policy Project 
SIDC – Solar Influence Data Analysis Center 
SWPC – NOAA´s Space Weather Prediction Center 
TV2 – Dansk tv-nyhedskanal 
UAH – University of Alabama in Huntsville 
UNEP – Forenede Nationers miljøprogram 
USDM – United States Drought Monitor 
USHCN – US Historical Climatological Network 
WMO – World Meteorological Assocation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


