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Samarbeid med Norges Skiforbund i kampen for vårt vinterklima 

 

Besteforeldrenes Klimaaksjon (BKA) er en tverrpolitisk organisasjon, stiftet i 2012 og med lokallag 

over hele landet. Vårt formål er å påvirke de ulike aktører som kan bidra til å redusere den 

menneskeskapte globale oppvarming av kloden,- en oppvarming som er både særlig tydelig og 

uomtvistet i klodens nordområder. 

 

Vi skriver til Norges Skiforbund med ønske om et møte for å drøfte hvordan vi kan samarbeide i 

kampen for vårt vinterklima. Vi henvender oss til dere fordi det i vårt land knapt finnes en 

organisasjon som har en høyere «standing» og en bredde til å ivareta skiidrettens rolle også i 

fremtiden. Skiforbundet vil ha en sterk påvirkningskraft særlig i klimaarbeidet og dermed et særskilt 

ansvar. 

 

De stadig mildere vintre har forkortet skisesongen i lavlandet. Seriøse klimaforskere har med stor 

grad av sikkerhet uttalt at med dagens utvikling vil det ikke være skiføre å finne i lavlandet om få 

tiår. For Norges enestående skikultur vil dette være fatalt og ramme selve grunnlaget for denne 

kultur. At kunstsnø kan redde skieliten er da en mager trøst i den grad interessen for en slik elite kan 

beholdes. 

 

Vi vil alle lide av en slik utvikling; skikretsenes rekruttering vil svikte, barnas skilek slik vi kjenner 

den forsvinner, folk flest vil ikke lenger kunne gå på ski i lavlandet, skistuene forsvinner, et ski-

basert næringsliv vil lide store tap og folkehelsen generelt vil bli negativt påvirket. De ulike 

skiforeninger vil uten natursnø i lavlandet måtte avvikle. 

 

Vi mener Norges Skiforbund kan spille en betydelig rolle i å løfte fram klimasaken slik at 

politikerne tar nødvendige grep for å begrense global oppvarming og leve opp til Parisavtalen.  

 

Som besteforeldre har vi hatt den enorme glede i vår barndom av å hilse den første snø velkommen. 

Vi har virkelig erfart god gammeldags vinter med alt den har å by på for små og store. Vi vil gjerne 

at våre barnebarn skal få oppleve noe av det samme. 

 

Derfor inviterer vi skiforbundet med i klimasaken og ønsker et møte om dette, gjerne på denne 

siden av sommeren. 

 

For Besteforeldrenes klimaaksjon 

 

Steinar Høiback     Steinar Winther Christensen 

Leder i Besteforeldrenes klimaaksjon Styremedlem BKA, Oslo og omegn   
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