
BESTEFORELDRENES KLIMAAKSJON 

LOKALLAGET I BERGEN OM OMEGN 

ÅRSMELDING FOR PERIODEN MARS 2018 – MARS 2019 

 

Styre 

Thelma Kraft   leder 

Gunnar Kvåle  nestleder 

Bjørghild des Bouvrie    sekretær 

Janet Wiberg  kasserer 

Gunnar Kartveit styremedlem 

Harald Smedal               styremedlem 

Halfdan Wiik  styremedlem 

Annelise Lindheim styremedlem 

Tove Hals Erstad styremedlem 

Stein Ødemark               varamedlem 

Det har vært avholdt 9 styremøter i perioden, vederlagsfritt i fagorganisasjonen PARAT sin lokaler i 

Strandgaten. PARAT har spandert kaffe/te og lefser på styrets medlemmer til hvert møte, og staben 

der fortjener en hjertelig takk for raus imøtekommenhet. 

Medlemstall                                    01.01.2018                 07.02.2019 

Bergen og omegn                     162 medlemmer           204 medlemmer 

Hele Hordaland                         208 medlemmer           261medlemmer 

Aktiviteter mars 2019 - mars 2019 

Lokallagsgruppen påtok seg tidlig ansvar for avholdelse av Besteforeldreaksjonen sitt landsmøte i 

september 2018. Styret var programkomite for møtet, og planlegging og praktisk gjennomføring var 

tema for flere styremøter. 

Ulike aktiviteter i kronologisk rekkefølge 

1. mai. Flere fra Besteforeldreaksjonen deltok i 1. mai-toget bak banneret til «Klimavalgalliansen». 

3. mai deltok Bjørghild på seminaret Grønn agenda for Vestlandet som Norsk klimastiftelse, BKK og 

SKL organiserte i Leirvik, Stord. 

5. juni/Verdens miljødag. Rundt 20 medlemmer deltok i arrangement i regi av «5. juni bevegelsen» 

der også Besteforeldrenes klimaaksjon er med. Bevegelsen ledes av Natur og Ungdom sammen med 

Spire, Naturvernforbundet, FIVH og støttes av Sosialistisk Ungdom, Rødt Ungdom, Grønn Ungdom og 

AUF. Det ble fremført appeller, musikk, sang og dikt (bl.a. Frode Grytten og Gabriel Fliflet pluss en 

representant fra Fagforbundet).  

Høsten 2018. Spredning av Klimavettreglene i «prosjekt valgår 2019» ble initiert av Per Hjalmar Svae 

og Bjørghild des Bouvrie som et nasjonalt prosjekt og gjennomført sammen med en dugnadsgjeng 

over hele landet; første del 15. oktober - 15. november 2018.  



På vegne av BKA utarbeidet Per Hjalmar Svae en høringsuttalelse til klimaplanen for Stavanger 

Vi har gitt innspill til Bergen Høyres partiprogram, der vi viste til de 8 klimavettreglene og sendte over 

vårt høringsinnspill til Grønn strategi – Klima- og energiplan Bergen 2015. 

7. september. Åpent møte på «Det grønne loftet» med Jørg Westermann fra Norsk Bane AS om 

satsing på høyhastighetstog i Norge. 

8. september. Markerte «Rise for Climate», en global dag for klimaaksjon, på initiativ av «350.org». 

BKA arrangerte stand på Torgalmenningen i samarbeid med andre fra Klimavalgalliansen. Flere 

utenlandske studenter/stipendiater deltok også. 

22. – 23. september: Landsmøte/årsmøte i Besteforeldrenes klimaaksjon  

I forkant av dette, vår og tidlig høst 2018, var det lagt ned et stor arbeid for utarbeiding av program 

og annet for forberedelse av møtet. Møtet ble holdt på ZanderK hotell, og de fleste deltakerne kom 

fredag 21.09. Ankomstdagen organiserte vi lokal byvandring og middag for deltakerne (til selvkost) 

på to ulike restauranter. 

Lørdag 22. september ble landsmøtet formelt åpnet av ordfører i Bergen, Marte Mjøs Persen. I tillegg 

fikk vi hilsen fra Naturvernforbundet i Hordaland ved leder Gabriel Fliflet – som også bidro med egne 

sanger og trekkspill, til stor begreistring! 

Møtet ble innledet med tre foredrag: 

Ragnar Fjelland, professor i filosofi: «Hvordan skape fred med naturen» 

Anders Bjartnes, leder Norsk klimastiftelse: «Hvilken risiko oljelandet Norge løper ved å ignorere 

vitenskapelige advarsler» 

Sølve Dag Sondbø, klima- og naturressurssjef Hordaland fylkeskommune:  

«Slik halverer Hordaland fylkeskommune klimagassutslippene sine de neste fire år» 

BKAs årsmøte ble avholdt ettermiddag 22.09. Det vises til eget referat fra årsmøtet som er lagt ut på 

nettsiden. 

Søndag 23. september fortsatte landsmøtet med gruppearbeid og diskusjoner om hvilke virkemidler 

som egner seg best for å fremme BKAs formål. Se også omtale av Landsmøtet på BKAs hjemmeside: 

(https://www.besteforeldreaksjonen.no/events/event/landsmote-besteforeldreaksjonen-2018).   

BKAs ledelse takket Bergensgruppen for vel gjennomført arrangement. 

26. september. Aksjonen «BOMRING JATAKK» – en spontanaksjon gjennomført av BKA i samarbeid 

med flere andre grupper under ledelse av Per Hjalmar Svae, som en demonstrasjon med fokus på 

hvorfor bomringen er nødvendig for å redusere biltrafikken. Aksjonen fikk stor oppmerksomhet i 

media. Per Hjalmar ble intervjuet av Vestlandsrevyen og TV-Vest, og det var reportasjer i Bergens 

Tidende og Bergensavisen. 

13. november. Medlemsmøte med Jon Gunnar Mæland som orienterte om Den internasjonale 

kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN). På BKAs landsmøte var vedtatt at Besteforeldrenes 

klimaaksjon blir medlem av ICAN. Godt oppmøte og en engasjert diskusjon. 

17. november var det «Nattevandring» i Bergen med fokus på FNs bærekraftsmål. Alle deltakerne 

var utstyrt med hodelykter og vi gikk fra nedre Fløybanestasjon, opp mot Skansen og endte opp på 

Vetrlidsalmenningen med appeller og opptreden av barn fra «Fargespill».  Flere medlemmer av 



Besteforeldreaksjonen deltok, og iført våre røde hatter ble vi ganske synlige. Ingeliv Vevle og Thelma 

Kraft ble intervjuet av Bergensavisen. 

En studiegruppe ble startet opp i januar 2019. Emnet for den første samlingen (25.01) var Hva skal vi 

svare våre barn? av Arne Johan Vetlesen og Rasmus Willig. I februar tok vi for oss rapporten fra 

klimarisikoutvalget (NOU 2018:17). Vi hentet artikler og videoopptak også fra andre kilder, 

hovedsakelig Klimastiftelsen. Temaene klimarisiko og oljepolitikk er så omfattende at vi fortsetter å 

jobbe med dem også på neste samling (08.04). Møtene finner sted på Danckert Krohn kulturhus. 

Ansvarlig for tilrettelegging er Annelise Lindheim. 

14. januar 2019 arrangerte Besteforeldreaksjonen sammen med Natur og Ungdom og 

Naturvernforbundet et møte på Litteraturhuset i Bergen: «Tid for klimaopprør». Innledere var Svein 

Tveitdal, BKA-veteran og tidligere FN-direktør, Tore Furevik, direktør for Bjerknessenteret og Vilja 

Bøyum, leder for Natur og Ungdom Hordaland. Møtet ble avsluttet med en paneldiskusjon med 

innledere fra de tre arrangørene.  

Møtet var streamet og kan fortsatt sees på https://www.youtube.com/watch?v=6Si6epHpa0I  

Et referat fra møtet finnes på hjemmesiden til Besteforeldreaksjonen: 

https://www.besteforeldreaksjonen.no/2019/01/tid-for-klimaoppror/   

22. januar 2019: Møte om høyhastighetstog i Litteraturhuset i Bergen. Arrangør var Bergen 

Arkitektforening og Bergen Bolig- og Byplanleggingforening. BKA var medarrangør sammen med 

Naturvernforbundet og FIVH. Hovedtaler van Thor W. Bjørlo fra Norsk Bane AS. Paneldiskusjon med 

bl.a. Atle Kvamme, leder for Bergens Næringsråd. Godt oppmøte. 

I januar 2019 er også prosjektet «Valgår 2019» fulgt opp med at brev er sendt til politiske 

partigrupper i fylker og kommuner. 

20. februar 2019 var Besteforeldreaksjonen invitert til en klimadag på Arna Videregående Skole. 

Thelma Kraft, Gunnar Kvåle og Harald Smedal deltok. Harald holdt et informativt klimaforedrag mens 

Gunnar snakket om klimautfordringene og helse.  Thelma, sammen med Synnøve Kvamme fra 

Naturvernforbundet, hadde innlegg om betydningen av «engasjement som drivkraft».  

Annen utadrettet virksomhet  

Gunnar Kvåle, foredrag 

Klimaendringar og helse - Kva er situasjonen og kva kan gjerast. Senioruniversitetet i Haugesund 

26.02.2018  

Kva må til for å sikra ei berekraftig utvikling for alle. Høgskulen på Vestlandet 19. april 2018 

Hva vil vi med BKA. Innledning til debatt på Landsmøtet i BKA, Bergen 22.september 2018 

Climate change: Implications for health and development. Lecture at UiB – Bergen Global. 29 

november 2018. https://www.bergenglobal.no/events/climate-change-implications-for-health-and-

development/   

Klimaendringar og helse – Kva er situasjonen og kva kan gjerast. Arna Vidaregåande skule 20.02.2019 

 



 

Harald Smedal, foredrag for: 

5/2-18  Henie Onstad Seniorsenter 

5/3-18  Torgalmenningen Rotary Klubb 

19/4-18 Reksten Senioruniversitet, Bergen 

6/2-19  Bergen Syd Soroptimistene 

11/2-19 Bergen Forsvarsforening 

Per Hjalmar Svae, foredrag for: 

7/2-18  Lions Club Fana 

Gunnar Kvåle, innlegg og artikler 

For raske utslippskutt er færre fødsler ikke det viktigste. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses 

nettmagasin 04.02.2019   

Klima, vilje til mening og eksemplets makt. Pan. Harvest Publishing 08.02.2019   

Regjeringen utsetter bare klimamålene (Eget forslag til overskrift: "Lover utslippskutt - planlegger det 

motsatte". Bergens Tidende 08.02.2019   

Von om sterkare klimasatsing i Os. Os og Fusaposten 22.02.2019  

Et klimaran fra barn og unge. Bergensavisen 01.06.2018  

Forskersamfunnets rolle i arbeid for bærekraftig utvikling. Khrono.no 04.03.2018    

Helse krever klimahandling! Romsdals Budstikke. 20.01.2018 

Hva må til for å sikre bærekraftig utvikling for alle? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses 

nettmagasin 22.01.2018   

Klima: Innfør karbonavgift til fordeling. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen 12.12.2018     

Klimadommen bør ankes! Bergens Tidende 21.01.2018  

Klimaranet frå dei unge – demonstrasjon på verdas miljødag. Os og Fusaposten 05.06.2018< 

Kristne leiarar krev effektiv klimahandling. Os Kyrkjeblad 25.09.2018    

Håp etter klimatoppmøtet i Katowice? Os og Fusaposten 26.12.2018    

Norsk klimapolitikk er langt frå tilstrekkeleg. Os og Fusaposten 26.10.2018   

Planen for firefelts E39 må leggjast vekk - tid for ny Vestlandsvisjon. Os og Fusaposten 15.11.2018   

Lytt til ungdommen, Terje Søviknes. Bergensavisen 23.02.2018   

Melding for et farligere klima. Dagsavisen - Nye Meninger 02.05.2018   

Støtt ungdommen i kamp for sin framtid. Dagsavisen 15.02.2019  

Særinteresser truer demokratiet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 27.02.2018    



Vi kan ikke fortsette som nå. Bergens Tidende 15.02.2018 

«Vi må snakke om i morgen» - - Men vil Søviknes og Schjøtt-Pedersen forstå? På Høyden - nettavis 

for Universitetet i Bergen 0.02.2018 

Vår gass forsinker fornybare prosjekter. Bergensavisen 5. juni, 2018   

Andre artikler/avisinnlegg: 

Kvåle, Gunnar; Aall, Carlo: Universiteter og høgskoler må redusere klimagassutslipp i egen 

virksomhet. Chrono 

Kvåle, Gunnar; Seip, Hans Martin: Politikere: Nøl ikke lenger! Dagsavisen 2018  

Kvåle, Gunnar; Seip, Hans Martin; Høiback, Steinar: Statens pensjonsfond utland bør brukes som et 

viktig virkemiddel i klimapolitikken. Energi og Klima: Norsk klimastiftelses nettmagasin 2018 

Kvåle, Gunnar; Winter Christensen, Steinar: Høringssvar vedrørende energiaksjer i Statens 

pensjonsfond utland. Besteforeldrenes klimaaksjon 2018 

Seip, Hans Martin; Kvåle, Gunnar: Klimavirkninger for produksjon og bruk av naturgass. Energi og 

Klima: Norsk klimastiftelses nettmagasin 2018   

Wiik, Halfdan; Kvåle, Gunnar: En tvilsom klimaløsning. Dagsavisen 2018  

Bjørghild des Bouvries. «Villeiing som Regjeringspolitikk». Et innlegg rettet til daværende oljeminister 

Terje Søviknes. Os og Fusaposten 10.04.2018 

 

 


