
Kan vi redde 
SNØEN?  
Vi besteforeldre har levd noen år og 
husker vår barndoms vintre. Et av de 
mest målbare tegnene på klimaendringer 
for oss vanlige mennesker er at vintrene blir 
kortere og dagene med skiføre færre. Det er noe på gang når 
fossilt drevne snøkanoner tas i bruk for at våre barnebarn skal 
kunne ta skiene fatt.


Meteorologene har registrert snødybden i Nordmarka i over 
hundre år og talt «skidager» for hvert år. En skidag defineres 
som en dag hvor det måles minst 25 cm snødybde. De oppgir 
både tall for skidager hvert år og for gjennomsnitt siste 30 år. 
Det er store variasjoner fra år til år. Men ser vi på snittet siste 
30 år er det en klar tendens.


Vi har sett på antall skidager i fødselsåret for fire 
generasjoner kvinner i en tenkt familie.   

ANTALL SKIDAGER (25 cm snødybde) NORDMARKA
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30 års snittet da oldemor ble født i 1927:   146 

30 års snittet da oldebarnet Liv fylte 10:         94 
Data hentet fra https://hpklima.blogspot.com 



 
Om det blir færre 
eller nesten ingen 
skidager igjen i 
våre barnebarns 
levetid? Det er 
opp til oss og 
våre politikere, 
nasjonalt og 
internasjonalt. 
Nordmenn kan 
nok sikkert 
fremdeles smile - 
også på barmark. 
Som vår leder 
Linda på bildet.


Men: Det er fattige land og befolkningen lenger sør på 
kloden som vil rammes langt mer enn oss. Vi må lykkes 
med å redde planeten. Rike land må ta ansvar. Både 
klima og natur er avhengig av at vi stopper opp. Det er 
også vårt ansvar. Eller som vårt motto uttrykker det:


BARNAS KLIMA - VÅR SAK 

Bli medlem du og! Gå til nettsidene og klikk på «Bli medlem

************************************************* 
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