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Ousland gikk over Nordpolen for klimaet – nå kjører
kompanjongen rally og spyr ut CO2
Av  Lars Akerhaug  - 12. januar 2020 | 13:59
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Et estimat går ut på at racet slipper ut rundt 15.500 tonn CO2. 

Etter at Børge Ousland og makker Mike Horn kom i land med skipet Lance i romjulen, har det

stort sett vært stille om ekspedisjonen, som hadde som formål å vise frem klimaendringene

på Nordpolen. 

Flere ganger i løpet av turen gjentok Ousland til norske medier at han så klimaendringene

med egne øyne, en uttalelse som også pådro ham kritikk. 

annonse

Les også: Global klodekoking kommer med EXPRESSTOG!!! (Nei, operatør er ikke VY, så toget

kommer)

Nå er imidlertid makker Mike Horn på en ny og denne gangen fossildrevet ekspedisjon. 

Han kobler seg opp med rallystjernen Cyril Depres, ifølge Red Bull. Dakar-rallyet �nner i år

sted i Saudi-Arabia. 

– Jeg satt fast i isen i en måned, nå skal jeg til Jeddah, sier Mike Horn til nettstedet, og legger

til at han gleder seg til å være en «del av eventyret». 

Arrangementet har imidlertid tidligere fått kritikk for sin negative klimae�ekt og ødeleggelse

av urørt natur. 

Av et estimat fremgår det at racet totalt kan ha sluppet ut rundt 15.500 tonn CO2. Biler,

lastebiler og motorsykler kjører tusenvise av kilometer hvert år. Racet starter i Sør-Amerika

før det for�ytter seg til Saudi-Arabia, og alt utstyret skal fraktes fra et kontinent til et annet.

annonse

Red Bull skriver imidlertid ikke noe om klimae�ekten av Mike Horns deltakelse. 

Les også: Ousland: – Den vanskeligste turen jeg har gjort
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Redaksjonssjef - lars@resett.no
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• Svar •

Øystein Steiro Sr. • for 8 timer siden

Ousland gikk ikke over Nordpolen for klimaets skyld. Han gikk over Nordpolen for
oppmerksomhetens og for pengenes skyld. Sjekk hva avtalen med VG ga av inntekter. Sjekk
også hva boken som sikkert kommer ut rett før neste jul kommer til å bringe av inntekter, for
ikke å snakke om alle foredragene om turen for ulike virksomheter og organisasjoner. Klima my
ass!

 53△ ▽

• Svar •

Roy  • for 8 timer siden> Øystein Steiro Sr.

Dette Bibelverset fra den engelske King James Bibelen passer godt på det du skriver
her. Det står i begynnelsen av 1. Timoteus:6:10.: For the love of money is the root of all
evil.

 5△ ▽

• Svar •

Gro Tesk  • for 5 timer siden> Roy

Pecunia non olet..
 1△ ▽

• Svar •

Kybelole  • for en time siden> Roy

Tullball. Det å tro på ting uten vitenskapelig berettigelse, er roten til det meste
vondt, herunder religion.

△ ▽

• Svar •

Ronny Ditlefsen  • for 7 timer siden> Øystein Steiro Sr.

Det er alltid fornøyelig å se når "heltene våre", i dette tilfellet Ousland møter sannheten
og ikke kan referere løgnen som planlagt -i sine egoistiske selverklærte "eventyr-
bragder" -og ikke klarer å "vri seg unna"...! Samme når MSM ikke får historien om Trump
til å passe inn😂😂... Aukland er vel strengt tatt MSM's 'løpegutt' - med masse 💰💰💰i
honorar..

 4△ ▽

• Svar •

Rakne T. Helt  • for 3 timer siden> Øystein Steiro Sr.

Hva så, - en bil eller to gjennom Sahara betyr ingenting. Det er værre med
fotballkamper, hådball, ishockey etc.. som krever frakt av hundretusener av mennesker
hver uke. Til og med tusenvis av flyreiser hver uke. Fokus på en bil som kjører rally eller
rundt en bane er klimamessig helt feil.

 2△ ▽

• Svar •

Hermann  • for 4 timer siden

les mer

> Øystein Steiro Sr.

Det massesuggesive klimahysteriet som vi ser i dag har sine klare paralleller til Y2K-
caset for 20 år siden, ikke minst mtp hvordan næringslivsaktører posisjonerer seg, driver
frem hysteriet og til slutt tjener rått med penger på det.

1999/2000: Y2K-HYSTERIET
2020: KLIMA-HYSTERIET

Det såkallte Y2K-problemet der man trodde at "verden ville gå under" i forbindelse med
overgangen fra 1999 til år 2000 pga at datasystem satt opp med årstall på datoformatet
yy ikke ville håndtere overgangen fra 99 til 00, har store paralleller til det vi ser i dag mtp
klimahysteri.

Aftenposten hadde en god og ikke minst kritisk artikkel om Y2K-hysteriet rundt nyttår,
som er verdt å lese:

"Ved inngangen til 2000 skulle hele verden gå i svart. I dag er ekspertene fortsatt uenige
om «Y2K»-trusselen var reell."

https://www.aftenposten.no/...

 2△ ▽

• Svar •

Lalla Bye Bye  • for 7 timer siden> Øystein Steiro Sr.

spyr ut CO2

Vennlist spark redaksjonssjefen.
Han skjønner faen ikke engang at Resett ikke skal være med på å nøre opp om
klimahysteriet, den tosken.

 3△  ▽ 2

• Svar •

Mainframe  • for 2 timer siden> Lalla Bye Bye

Jepp. I håp om å ramme rally-Mike for ikke å kjøre el-bil i ørkenen, løper Resett
klimamafiaens ærend.
△ ▽

• Svar •

Tenkselv  • for 8 timer siden> Øystein Steiro Sr.

Gidder noen andre enn menigheten å kaste bort tid og penger på dette? Er den
menigheten fremdeles stor??

 1△ ▽

• Svar •

john • for 8 timer siden

klimaendringer? Ja , isen var så tjukk at tom. isbryteren stoppet! Hva blir det neste idiotiske
påfunnet for å tjene på klimabløffen. Så at mr. klimafjomp i Oslostan, R. Johansen fløy ! til
Lisboa for å plante et tre? Idioter har vi bestandig hatt, først i de senere år at de har blitt
politikere. Men så går nå alt på ræ..også!

 27△ ▽

• Svar •

lurven  • for 8 timer siden • edited> john

⛺ Se — uploads.disquscdn.com

Og isen rundt Svalbard som "forsvant" i 2009 fortsetter å skape problemer for
skipsfarten rundt Svalbard. Ikke bare for Ousland og "Lance " global oppvarming når nye
høyder.
Fake news media møter seg i svingdøren, igjen.
Skjermdump fra maritimebulletin.net 10 januar.

 12△ ▽

• Svar •

Gorbi  • for 8 timer siden> john

👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 1△ ▽

• Svar •

Hege P. • for 8 timer siden

Selvsagt! Han vet nok at klimakrisa er bløff.
 21△ ▽

• Svar •

William Steffensen  • for 7 timer siden • edited> Hege P.

Alle politikere som vedtok å bygge operaen ved sjøen i Oslo havn vet nok også dette,
men mange velgere tror på bløffen så derfor frir politikerne til disse velgerne ved å bløffe
om hvilke fantastiske virkemidler de har tilgjengelig til å "løse klimakrisen" på! De har
ingen virkemidler tilgjengelige, men også dette bløffer de om!
Det er nesten så en kan håpe på at helvetet finnes! ;)

 8△ ▽

• Svar •

Solskinnsmann  • for 7 timer siden> William Steffensen

Det med Operaen er et godt poeng. Barcode og Bjørvika likeså.
 3△ ▽

• Svar •

Spaceman_Spiff  • for 7 timer siden> William Steffensen

Politikere tenker i 4 års perspektiv. Jeg vil ikke anklage dem for å tenke på
havstigning i et 50 års perspektiv.

 1△ ▽

• Svar •

William Steffensen  • for 5 timer siden> Spaceman_Spiff

Det er ikke en anklage, det er en forventning! At de likevel tenker kun i et
fire års perspektiv viser vel at de fleste av dem ikke skulle ha vært
politikere!

 3△ ▽

• Svar •

andres  • for 7 timer siden> Spaceman_Spiff

fastlandet stiger hele tiden noe geologen har påvist hele tiden til døve
ører.

△ ▽

• Svar •

Bjart_S • for 8 timer siden

Det bør vel gå opp for folk flest at klimahysteriet er et jippo for at enkelte smartinger skal tjene
penger, masse penger!! Noen eksperter sier at vi går inn i en "mini-istid" som kan vare i noen
tiår! Vi får se. Spennende!
Men: Hvorfor ble operaen i Bjørvika lagt helt i vannkanten hvis myndighetene forventer en
økning i vannstanden? ...og hvorfor kjøpte Al Gore en strandeiendom, hvis det scenarioet som
han prediker ikke stemmer!
Vi lever i en SYK verden, hvor mediene har til hensikt å hjernevaske oss 7/24!!!

 15△ ▽

• Svar •

Vesper • for 8 timer siden

Jeg vet ikke helt hvordan man "ser" klimaqforandringer i lyset fra en hodelykt, men her har de i
det minste tatt seg bryet med å måle.
https://jyllands-posten.dk/...

 6△ ▽

• Svar •

Frida Buschmann • for 8 timer siden

Med egne øyne plassert i nakken. Det går bakover for de bakstreverske hysterikerne...
 6△ ▽

• Svar •

Aubor • for 7 timer siden

Det er vel ny oppmerksomheten og gode reklameinntekter som teller for gårsdagens halvt
glemte helter og dagens klimaposører. Så kan de straks etterpå når kameraene er slått av og
journalistene gått hjem, more seg med monsterkjøretøyene sine uten noen som helst
nytteverdi. Dobbeltmoral kalles det, og det er ikke dobbelt så fint som vanlig, enkel moral hvis
noen skulle komme til å tro det.

 2△ ▽

• Svar •

kjellM  • for 6 timer siden> Aubor

Den er dobbel så god som alle andres moral.
△ ▽

• Svar •

andres • for 7 timer siden

når du drar på pol ekspedisjon når det er sommersesong i området noen aldri har gjort før. msm
glemte(skjulte) at ousland aldri hadde vært på tur i området på denne tiden av året før noe som
var en bevisst handlig hvor han har signert kontrakt med national geographic på en serie om
klimaendringer dette er rett å slett hykleri spesielt når vi vet hva kanalen står får på enkelte
områder.

 2△ ▽

• Svar •

William Steffensen • for 8 timer siden • edited

Morsomt, klimaet er ikke så viktig for dem likevel!?! ;)
 2△ ▽

• Svar •

Roy • for 8 timer siden • edited

Siden Co2 ikke er en klimagass men en gass som gjør at planter og trær vokser bedre så kan vi
vel ihvertfall konkludere med at Mike Horn er en mann som gjør ting som er positivt for planter
og trær i denne verden hehehe.

 2△ ▽

• Svar •

William Steffensen  • for 7 timer siden> Roy

CO2, ikke Co2! Co er symbolet for Kobolt, nr 27 i det periodiske system.
https://no.wikipedia.org/wi...

 1△ ▽

• Svar •

Harry Helheim  • for 8 timer siden> Roy

Co2 er jo en del av klodens naturlige klima, så kan jo forsåvidt gi de rett i ordbruken i det
minste 😜
△ ▽

• Svar •

Lars Loor • for 6 timer siden

Bra av Horn. Vi trenger mere co2 ut i atmosfæren.
Ja til 800 ppm

 1△ ▽

• Svar •

Negerkung • for 7 timer siden

Tullinger og hyklere, begge to!
 1△ ▽

• Svar •

Spaceman_Spiff • for 7 timer siden

Dette når ikke CO2 utslippene for å realisere egotrippen hans over nordpolen til knærne.
 1△ ▽

• Svar •

Tore Andersen • for 8 timer siden

I´m only in it for the money.
 1△ ▽

• Svar •

Egil Tjensvoll • for 8 timer siden

Premieidioter!
 1△  ▽ 1

• Svar •

ernst lennart tibro • for 31 minutter siden

Dette forteller bare at livet handler om brød og sirkus !!
△ ▽

• Svar •

Kybelole • for 4 timer siden

"Klimaeffekten" på Mike Horn sine utskeielser = 0
△ ▽

• Svar •

Elev • for 4 timer siden

Er hjernen vorte sløva av så mykje Red Bull (eller drikk han ikkje sukkerkaffien for vaksne born
som han reklamerer for?) at han ikkje ser sitt eige hykleri?

△ ▽

• Svar •

Robert Wikerøy • for 5 timer siden

Ousland , makker og hund ble hentet med redningshelikopter når de i 1993 ga opp øst av
Edgeøya. Dette blir aldri nevnt i media. Takket være helikopter overlevde de.
△ ▽

• Svar •

Solskinnsmann • for 6 timer siden • edited

Al Gore er en av dem som har tjent seg søkkrik på blant annet klimahysteriet. Han har nå en
formue på nesten 3 milliarder kroner.

https://www.celebritynetwor...

△ ▽

• Svar •

Per H Hansen • for 7 timer siden

For et gjeng ned hyklere "klimaeliten" er, alt gjøres bare for å få PR.
△ ▽

• Svar •

Steinar Johansen • for 7 timer siden

Hvor er NRK og VG nå
De rapportert jo flittig tidligere
Fake New bevegelsen fornekter seg ikke

△ ▽

• Svar •

Tom L Opp • for 7 timer siden • edited

Å holde seg inne med eliten og samtidig gjøre sine egne ting viser seg til stadighet som umulig,
dette viser hykleriet vi er vitne til, rett å slett tragisk!
Samtidig som Raymond reiser med fly til utlandet for å plante et tre for klima!

△ ▽

• Svar •

Eirik Gjengedal Johannesen • for 7 timer siden

Hyklere og svindlere, det er det de er. Beriker seg på dommedags profetier.
△ ▽

• Svar •

Thunder In The Mountains • for 8 timer siden • edited

Før han blir fordømt, hva har Mike Horn selv sagt om klimaet?

△ ▽

• Svar •

William Steffensen  • for 8 timer siden> Thunder In The Mountains

Han visste hva Ousland stod for og hev seg på! Var det bare for å fremme seg selv eller
var det for "klimaet"? Antagelig var det det første! Men, jeg fordømmer han ikke for å
velge det første, for "klimakjøret" er jo blitt et teater, ikke sant!?!

△ ▽

• Svar •

Roger • for 8 timer siden

Stakkars fyr, han får ikke fred i disse klimadager. Ikke lett å være mann i dag.
△ ▽

• Svar •

Freddy Baxter • for 7 timer siden

Look at me!
Admire me!
Worship me!

△  ▽ 1

• Svar •

Sigmund Kvalnes • for 7 timer siden

IDIOT !!!

△  ▽ 1
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