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Citat:
Del 5 av 7: Havet surnar till. 
Havet tvingas svälja allt mer av den koldioxid vi släpper ut. Det leder till ett surare hav och 
ett hot mot allt liv i havet. Ett internationellt forskarlag har nu hittat ett korallrev där 
koldioxid från jordens inre läcker ut i stora mängder. Det är ett naturligt laboratorium 
där de kan studera hur olika arter i framtiden måste anpassa sig eller försvinna. 
Programledare: Victoria Dyring.
 
 
Det som här påstås "ett hot mot allt liv i havet" är en fullständig osanning.
SVT borde hålla sig till bättre vetenskap än den här arten av populistisk katastrofpropagnda. 
Principen är rätt men kunskap om mängderna som SVT underförstått sprider är fel och vilseledande.
 
Det hot som 'serverades' SVTs tittare existerar inte.
 
Om något sådant program sänds MÅSTE det därför åtföljas av en vetenskapsman som tillrättalägger de grova 
felaktigheter som framförs. Med den här arten av program serveras Sveriges folk ovetenskap. Vi har tidigare haft 
andra likartade. Bland annat ett norskt om 'galna fiskar' där koldioxidhalten var så hög att det vida överstiger vad 
som är möjligt.
 
I programmet sas det faktiskt, som i förbigående, att korallerna i utkanten av området tycktes trivas bättre än i det 
normala havet. Det skulle således kunna tyda på att korallerna gynnas av en något förhöjd koldioxidhalt.
 
"Havet är som en basisk vätska i ett basiskt kärl". Professor Gösta Walins förklarar i följande artikel som i stället borde 
ligga till grund för Vetenskapens Värld.
 
www.klimatupplysningen.se/2014/05/12/om-ph-haven/
 
I haven finns så mycket kalk att havet inte kan bli surt, endast obetydligt mindre basiskt.
 
Följande tycker jag är mycket intressant och borde ligga till grund för ett eget SVT-program.
 
---------
Koldioxiden har gynnsamma effekter både på livet i havet och på land. Efter olika komplexa processer sjunker de 
ämnen som koldioxiden bildat till bottnen. Efter lång tid frigörs koldioxiden igen och förs med strömmar upp till ytan. 
Den återföringen av koldioxid är helt nödvändig för allt liv på vår jord. Om inte den återföringen skedde skulle havet 
suga i sig all koldioxid som finns i atmosfären och allt liv på jorden dö.
 
De 40 000 miljarder ton kol som finns i haven skall ställas i relation till de 6 miljarder ton som tillförs atmosfären vid 
förbränning av fossilt kol. Hälften av det antas gå ned i haven.
---------
 
Dessutom kan vi nu notera:
 - att jorden inte blivit varmare på 18 år.
 - att Sverige inte blivit varmare på 25 - 30 år.
 - att Tyskland blivit något kallare under samma tid.
 - att de orkaner mm som vi skull få har uteblivit.
 - att jordens sammanlagda ismassa nu är den mest omfattande på 30 år.
 - att havet inte stiger mer än vad det gjort i 150 år dvs ca 2,5 mm/år.
 - att vid den nu pågående klimatkonferensen i Las Vegas 
   väcks farhågor för att jorden är på väg att bli kallare.
 - att satelliter nu kan se en 6 - 12 % grönare jord tack vara 'koldioxidgödsling'.
 - att öknarna minskar i omfattning eftersom koldioxid gör att växterna 
   tål torka bättre.
 - att Tysklands 'Energiewende' har blivit en katastrof för landet.
 
Med vänlig hälsning
Lars Cornell
0493-67074
lars@wesee.se
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Följande artikel finns införd på 
www.klimatupplysningen.se/2014/07/21/hur-mycket-far-man-ljuga-egentligen/
Nedan har endast det tagits med som är relevant här.

Hur mycket får man ljuga och vilseleda egentligen?

2014/07/21 av Peter Stilbs.
 

SVT’s Vetandets Värld sände den 14 juli en repris från den 11 november förra året, som återupprepar rent trams om påverkan på 
havsorganismer av ökade koldioxidhalter i atmosfären. Som ”bevis” hävdas bl.a. observationer av förhållanden nära vulkanisk 
aktivitet på havsbotten, där betydande mängder koldioxid sipprar upp, och löses upp i havsvattnet.  Att gaserna också innehåller 
giftig och pH-sänkande svaveldioxid, mycket giftigt svavelväte och stoft innehållande tungmetaller som kvicksilver låtsas man inte 
om. Situationen är inte heller på något sätt relevant för sakfrågan.

Men budskapet var att ”här har ni en blick in i framtiden”. Vetandets Värld är nu åter anmält till motsvarigheten till 
Granskningsnämnden, men efter det att Erica Bjerströms helt overkliga vansinnigheter i ”Korrespondenterna” om AGW-relaterade 
havsnivåhöjningar på 10 meter i Mekongdeltat förra hösten friades med det vanliga GRN-mumlet finns det ju inget som helst hopp 
om saklighet och sans i SVT’s utbud av folkbildande material.

Och så har vi vårt SMHI, med Sten Bergström i spetsen, som utan någon saklig grund spelar med i klimathysterin. Jo, det ska bli 
både det ena och andra i framtiden, och speciellt ska havet stiga och det ska regna något oerhört. En utmärkt affärsidé för SMHI, och 
ett bra tillskott till pensionen, kan man tänka.

Lyssna (klicka på pilen) på vad han (och de andra säger) – men tag gärna Din medicin innan, och sitt ner

(mer på denna sida, + en massa anföranden av olika lokala ”klimatstrateger”, ”klimatansvariga” etc, som lever på detta)
Hur många landsting och kommuner har nu inte gått på dessa utsagor, till enorma kostnader och olägenheter?

Läs denna sedelärande beskrivning om Falsterbonäset av Peter Krabbe, en landskapsarkitekt som vågat säga ifrån om 
vansinnigheterna.

Jag minns ännu Väder-Pär och Chalmersprofessor Christian Azar, som satt i Carin Hjulströms TV-soffa för ca 10 år sedan och 
under en halvtimma oemotsagt och med djup beundran av CH bland annat påstod att inom något eller några decennier så kommer 
det att vara så varmt att Italienarna kommer att vallfärda till Pite Havsbad, där vattnet kommer att ha dräglig badtemperatur, till 
skillnad från Medelhavet…
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