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Heitasta evni í norska kjakinum í dag er úttalisli hjá fíggjarmalaráðharranum, Siv Jensen,
um at hon ikki trýr at veðurlagsbroytingarnar eru skaptar av mannaættini.Tað er ikki
nakað nýtt at hon og flokkur hennara, Framsóknarflokkurin, halda lítið um vísindafólk og
teirra arbeiði innan veðurlagsgransking.
LES EISINI: Trýr ikki at mannaættin er orsøk til veðurlagsbroytingarnar
Flokkurin hevur havt eina støðu har tey hava sagt at tey siga at mannaættin ikki er orsøk
til at heimurin gerst heitari, og at vit bara kunnu brúka so nógv bensin sum tað passar
okkum, tí jørðin tilpassar seg. Hetta hevur flokkurin tó ikki tosav hart um seinu árini,

serliga eftir at møguleikin fyri at koma í stjórn gjørdist veruleiki. Flokkurin hevur broytt
sína støðu her, og sigur seg bara ivast í granskingini.
Tað undrar fleiri hví Siv Jensen velur at koma fram viðgomlu støðuni hjá flokkinum beint
nú. Flokkurin skal hava landsfund komandi vikuskift, og hevur havt ivaleyst av
trupulleikum at stríðast við.
Veljarakanningarnar eru søguliga lágar hjá flokkinum.Møguliga er hetta eitt útspæl har Siv
jensen roynir at flyta sjóneykuna frá øðrum evnum, og hon hevur eisini fingið stuðul frá
einstøkum limum í Kristiliga Fólkaflokkinum. Tað tykist eisini løgið, tí Kristiligi
Fólkaflokkurin hevur havt sum eitt av sínum høvuðsmálum at fáa minka um útlát. Kristiligi
Fólkaflokkurin ynskir til dømis at avmarka hvussu nógv olja og gass skal leitast eftir í
norðara parti av Noregi.
Siv Jensen sigur seg vera misskilta, og hevur roynt at rógva i land aftur. Úttalilsi kom til
Aftenposten, og eingin hevur sett spurnartekin við hvat hon segði. Men nú vil Siv Jensen
vera viðat hon ikki meinti tað so.
Hetta hevur tó fingið tey sum arbeiða við veðurlagsbroytingunum til at siga at hon hevur
brúk fyri at seta seg betri inn í tað sum hendir á økinum. Tí hevur CICERO - senter for
klimaforskning - bjóða Siv Jensen at koma til ein vísindaliga dagføring um útlát sum
mannættin stendur fyri.

