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Hei alle m
iljøagentar!

AGENTNAVN: Jakob

YRKE: Miljøagent med rett til å seie ifrå!

Mi største miljøbragd: 
Eg har vore på miljøfestival 
fem gonger.

Mi største miljøtabbe: 
Eg har kasta søppel på 
gata.

Derfor er miljøvern viktig: 
Fordi jorda kan bli 
øydelagd viss vi ikkje gjer 
meir miljøvennlege ting
Lykke til, alle miljøagentar 
der ute!
Miljøvennleg helsing frå 
miljøagent Jakob

Gøy med gjenbruk!
Dette nummeret av Miljøagentrap-
porten handler om gjenbruk. På side 
6 møter du skuespiller og program-
leder Jenny Skavlan. Hun er veldig 
glad i å finne brukte klær som hun syr 
om så de blir akkurat som hun vil ha 
dem. Det er en morsom måte å være 
miljøvennlig på. Jenny begynte å sy 
da hun var barn, kanskje det kunne 
være noe for deg også?
 
Sjekk ut det hemmelige oppdraget 
hvor du kan få to nye merker på Min 
Side. I bladet får du også fine gjen-
brukstips. Og så kan du lære hva 
som skjer med en melkekartong etter 
at du har kastet den.
 
Nå er både høsten og skolen godt i 
gang. Veldig mange skoler deltok på 
årets Gå til skolen-aksjon.
Takk til miljøagentene og alle andre 
for flott innsats!
 
Hilsen fra Hovedkvarteret

Sjekk ut!
Lokallaget i Sandefjord har gitt ut 
sanger om miljø. 
På www.miljoagentene.no kan du 
høre dem.

                 
    

     
 ALDER: 8 år
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I  bekker, elver, tjern, i de store havene og til og 
med i isbreene bor det et folk. Vannfolket. Det 
rare er at de ser ut akkurat som oss som bor på 
land. Den eneste forskjellen er de små finnene 
oppe på skulderbladene, som bretter seg ut når 
de skal svømme.  I Åleby bor Sildre. Bestefaren 
hennes er selveste vannhøvdingen. Byen un-
der vann er truet av en stor katastrofe. Den en-
este som kan redde den er Sildre. Med stort på-
gangsmot trosser hun mange farer. Hun må til 
steder der hun aldri før har vært, og hun ser ting 
hun ikke visste eksisterte.

Ë|xHSSCSCy511827z
ISBN: 9788282511827 

ART.NR. 511827 

Marianne Nilsen og Elin Grøtan

Elin Grøtan (f. 1960) og Marianne Nielsen (f. 1963) bor i 
Asker og har jobbet sammen som lærere i mange år. Muntlig 
historieformidling har vært en glødende interesse for begge 
to. De har også skrevet historiske fortellinger til bruk i un-
dervisning. Dette er deres første bok i serien om vannfolket.

* * *

Vakre 
bølleblomster 
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Bernt Fransson

Synes du lupiner ser skumle ut? Ikke det? Da skal 
du vite at de er blant landets verste bølleblomster. 
De er faktisk så ille at de står på den nye svartelis-
ta. På svartelista for arter står utenlandske planter 
og dyr som ødelegger for norske arter. Lupiner er 
på lista sammen med brunsnegler, kongekrabbe 
og 214 andre verstinger. Skal du kjøpe nye blom-
ster til hagen, vet du nå hva som ikke bør ligge i 
handlekurven.

Panting gir 
billigere brus
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Norsk Resirk

Brusen blir billigere fordi nordmenn er så flinke 
til å pante bokser og flasker. Vi er faktisk verdens-
mestere i panting. Hele 95 av 100 solgte flasker 
blir pantet og kan brukes igjen. Det er veldig bra 
for miljøet. Derfor fjernes nå miljøavgiften, noe som 
gjør hver boks og hver flaske flere kroner billigere. 

Barnebok om 
klimaendringer
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Publica Bok AS

Hva skjer under vann når gift slippes ut i bekker, olje 
lekker ut i havet, korallrev ødelegges og fiskearter 
utryddes? «Vannfolket og Mafiapiratene» er første 
bok i en ny serie med miljøvern og klimaendring-
er som tema. Forfatterne Elin Grøtan og Marianne 
Nielsen forteller at de har laget en bok som er full av 
spenning, fantasi og humor. 
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MILJØNYTT
Hva er nytt?
Her får du vite hva som skjer på miljø-
fronten, i Norge og ellers i verden.



Satser på 
våtmarker
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Wikipedia Commons

Visste du at det kryr at planter og dyr i norske våt-
marker? Våtmarker er steder der det finnes vann 
rett under overflaten, som for eksempel sumper, 
myrer og elveutløp. Dessverre er mange våtmarker 
ødelagt fordi det bygges veier og bygninger i dem. 
Nå skal ti skadde våtmarker repareres. En av dem 
er Slevdalsvann ved Farsund. Der bor det 250 fugle-
arter som nå går en lysere fremtid i møte. 

– Ikke spis 
kjempereker!
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Wikipedia Commons

– Dropp scampi, sier Tone Granaas i miljøorgani-
sasjonen Grønn Hverdag. Hun forteller at scampi, 
eller kjempereker, produseres i anlegg som skader 
viktige skoger og korallrev i tropene. Det er også 
avslørt barnearbeid og brudd på menneskeret-
tigheter. Grønn Hverdag krever nå at norske butikker 
og restauranter slutter å selge scampi. 

Til kamp mot 
matkasting
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Emily Geoff/Flickr

Restauranter kaster mye mat. Det er ille i en verden 
der mange sulter. Matkastingen skaper også store 
klimautslipp. Nå har Norge gått sammen med nabo-
landene i Norden for å gjøre noe med saken. Det er 
sendt ut en brosjyre som viser restaurantene hva de 
kan gjøre for å spare på maten. Faktisk kan matav-
fallet deres reduseres med 90 000 tonn i året. Det er 
like mye som vekten av 9000 voksne hannelefanter!
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Jenny har sydd så lenge 
hun kan huske. Da hun var 
liten, sydde hun bamser 
og klær til dukkene sine for 
hånd.

Mammaen til Jenny teg-
ner og syr kostymer, og da 
Jenny var 10–11 år fikk hun 
låne morens symaskin og 
begynte å sy klær til seg selv 
også.

Jeg har alltid vært veldig 
opptatt av klær, tekstiler, 
farge og form, forteller Jenny.

– Da jeg var barn var jeg 
veldig liten og tynn, så de 
klærne jeg ønsket meg var 
ofte alt for store i størrelsen. 
Derfor begynte jeg å sy 
klærne jeg hadde lyst på selv.

Jenny er opptatt av gjenbruk 
og å gi gamle ting nytt liv.

– Jeg er veldig glad i å gå i 
bruktbutikker og kjøpe klær. 
Der finner jeg helt unike 
stoffer og mønstre. Og hvis 
noe av det jeg finner ikke 
passer helt, er det veldig fint 

Gjenbruk er kult!
Jenny Skavlan er kanskje mest kjent for å 
være skuespiller og programleder, men noe 
av det hun liker aller best, er å sy om gamle 
klær.
TEKST: Maia Østerud, kommunikasjonsagent  /  FOTO: Aschehoug og Flickr Creative Commons
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Gjenbruk på nett:

å kunne sy, for da kan jeg 
bare gjøre om på det til det 
passer meg.

Når Jenny kjøper klær, ten-
ker hun også på miljøet.

– Når jeg kjøper brukte 
klær, sørger jeg for at 
klærne får leve lenger i 
stedet for å bidra til en 
«bruk og kast»-kultur. Om-
sydde og brukte plagg er 
jo bærekraftige klær. Jeg 
tenker både på miljøet og 
selvfølgelig på hvordan det 
skal se ut til slutt. Unike og 
miljøvennlige plagg er en 
god kombinasjon. 

– Det er mange gode grun-
ner til å lære seg å sy, synes 
Jenny som nylig ga ut en 
egen bok med tips om om-
sying og gjenbruk.

– Det er ikke alltid man 
trenger å kjøpe noe nytt for 
å få følelsen av å ha et nytt 

plagg. Jeg har hatt perioder 
hvor jeg syr mye om på plagg 
jeg allerede har- og da blir 
det jo som å ha fått noe helt 
nytt!

Hun synes det er veldig fint 
at mange barn tenker på 
hvordan vi kan være mer 
miljøbevisste i hverdagen.

– Dere som er barn har jo 
muligheten til å rette opp ting 
som har gått i feil retning, 
som hvor mye klær vi kaster. 
Det er viktig at alle i alle aldre 
resirkulerer og ikke kaster for 
mye.

– Jeg kjører ikke bil, men 
sykler overalt, og så er jeg 
flink til å resirkulere.
Men det jeg kanskje er aller 
flinkest til, er å se det fine 
og spesielle i brukte møbler 
og klær. Ved å gjøre små 
endringer på dem får de 
lenger levetid.

Noen av klærne sine selger Jenny på en 
egen loppis-nettside. 

Bloppis.no er et samlested hvor man kan 
selge og gi bort klær man ikke trenger lenger.

I likhet med Kronprinsesse Mette-Marit har 
Jenny valgt å donere inntektene fra bloppis-sal-
get til Miljøagentenes arbeid.

Les mer om det på miljøagentenes  
nettsider: www.miljoagentene.no
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MILJØJOURNALISTEN

Visste du at...
...sjiraffer som regel sover stående, og normalt bare trenger 30 minutter søvni døgnet? Men så bruker de også mellom 16 og 20 timer av døgnet på å spise mat…

...e

nke
lte 

fluer kan fly med en

 h
as

tig

het
 opp til 80-100 km i timen?

...elefanter er det eneste pattedyret som ikke kan hoppe?David var ute og gikk 

en tur da det begynte å regne. 

Han hadde ikke paraply eller hode-

plagg. Klærne hans ble gjennomvåte, 

men ikke et hår på hodet ble fuktig. 

Hvordan kunne dette gå til? 
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Det var en gang to appelsiner som 
gikk over ei bro. Plutselig falt 
den ene ned. Så ropte den 

andre: Skynd deg å skrelle en båt!

Svar: David er helt skallet! 
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LOFOTEN

Vil du 
skrive for 
miljøet?
Vil du ha tips til hvordan man blir en 
god miljøjournalist? 
Gå inn på: miljoagentene.no/journalist. 

Her skriver miljøjournalister fra hele 
landet om saker de er opptatt av, eller de 
rapporterer eller forteller om noe de har 
vært med på. Vil du også være miljøjour-
nalist? Send en mail til 
maia@miljoagentene.no, så får du et nytt 
oppdrag før hver utgave av 
Miljøagentrapporten.

...sjiraffer som regel sover stående, og normalt bare trenger 30 minutter søvni døgnet? Men så bruker de også mellom 16 og 20 timer av døgnet på å spise mat…

...et bananskall bruker ca en uke på å råtne når du kaster det i naturen?

...i Norge pantes og gjenvinnes nesten
 90 % av alle flaskene vi kjøper?

...e

nke
lte 

fluer kan fly med en

 h
as

tig

het
 opp til 80-100 km i timen?

Bruk ting om igjen!
Hjemme sorterer vi plastemballasje 
og papir fra hverandre.

Ting vi ikke bruker gir vi vekk slik at andre 
kan ha nytte av dem. Det synes jeg er viktig 
fordi man kan jo bruke ting om igjen. De er jo 
like fine selv om noen kanskje har brukt dem 
noen ganger! Da slipper man å kjøpe nytt 
hele tiden.

Jeg arver klær fra naboer som er eldre 
enn meg, og de er omtrent like fine selv om 
andre har brukt dem.

Tips til alle miljøagenter fra meg: Ting du 
ikke bruker kan du gi til folk som har god 
nytte av dem eller sende dem til Fretex. Du 
kan også sende dem til barn i fattige land 
som gjerne ikke har så mye penger.

Hilsen Annika, 
miljøagent
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I geografitimen spurte læreren Ole: - Hvor ligger Liverpool?Ole svarte: - De ligger øverst på tabellen. 

– Vet du hva 

det står under alle 

svenske brusflasker? 

– «Åpnes i andre 

enden.»

Kelneren: 
- Skal De ha gul eller brun ost på rundstykkene? Gjesten: - Spiller ingen rolle. Jeg er fargeblind. 



Loppemarkedmysteriet

Garasjen har ikke vært i 
bruk siden Abdis familie 
solgte bilen, og begynte å ta 
buss i stedet. Nå er garasjen 
låst med en stor hengelås 
og bare Ravn, Abdi, Sofia og 
Frøya har nøkkel til den. 

Alle fire har donert forskjel-
lige ting til loppemarkedet. 
Abdi har gitt bort sin gamle 
Ola-bil. Frøya har donert et 
morsomt kjemisett. Sofia har 
gitt et vakkert maleri som 
farfaren hennes har malt av 
den søte, langhårete cocker 
spanielen hennes med gyllen 
pels. Ravn har tatt med en 
hel pappeske med gammelt  
detektivutstyr. Esken inne-
holder blant annet forstør-
relsesglass og kikkert.

– Jeg tørket støv og kostet 
gulvet før jeg gikk herfra i går 
ettermiddag, sier Abdi i det de 
fire låser seg inn i garasjen.

– Da er det nok ikke mye 
som gjenstår før vi kan åpne, 
sier Frøya muntert.

Men der tar de feil! Så fort 
de er kommet inn i garasjen 
skjønner Ravn at noe ikke er 
helt som det skal. Staffeliet i 
det ene hjørnet, hvor Sofias 
maleri skulle stått, er tomt.

– Her har det visst skjedd 
noe mystisk, sier Ravn.

– Maleriet var der da jeg 
låste i går. Det kan jeg sverge 
på, sier Abdi.

– Vi har ingen tid å miste. 
Her må det letes etter spor, 
sier Ravn og plukker opp et 
forstørrelsesglass fra detektiv-
esken sin. Etter noen minut-
ters søking samles de igjen.

– Vi har to ledetråder her, 
sier Ravn. - For det første 
kan vi være sikker på at 
ingen har brutt seg inn. For 
hengelåsen var helt fin da vi 
kom i dag. Dessuten er Abdi 
sikker på at han så maleriet i 
går ettermiddag. Det er bare 
fire nøkler til hengelåsen, 
og de er fordelt på oss fire, 
oppsummerer Ravn.

– Da må en av oss ha vært 
her og tatt maleriet etter at 
Abdi låste, utbryter Frøya.

– Eller så tok Abdi det med 
seg da han gikk, sier Ravn 
for å vise at det finnes flere 
muligheter. 

– Ingen av oss fire har 
vanntett alibi for hele kvelden 
og natten, så vi må gå ut ifra 
at alle fire kan ha gjort det, 
fullfører Ravn.

– Med den andre ledetråden 
tror jeg vi skal klare å løse 
saken, sier Ravn lurt, og 
trekker frem et blondt hår-
strå. Vi vet alle at Abdi kostet 
gulvet grundig i går, da mal-
eriet sist ble sett. Så dette 
må ha havnet her etterpå.

– Så tyven har blondt hår? 
undrer Sofia. 

– Men ingen av oss fire er 
blonde i håret!

Klarer du å finne frem til 
hvem som har tatt med 
maleriet?

Send inn løsningen til 
maia@miljoagentene.no, 
så er du med i trekningen 
av en økologisk t-skjorte 
fra Miljøagentene. 

Svarfrist 20 oktober.

Høst er loppemarkedtid. Ravn og de andre Miljøa-
gentene har bestemt seg for å arrangere loppe-
marked i garasjen til kompisen, Abdi.
TEKST: Magnus Røed Hestvik, medlemsagent
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MILJØAGENT RAVN
Miljøagenten Ravn er veldig glad i naturen og opptatt av 
miljøet. Han sier alltid ifra når han ser at andre gjør ting 
som er forurensende og skadelig for jordkloden vår.



oppdr

aGHEM
MEL

IG

GI BORT KLÆR
Gå gjennom klesskapet ditt og se om det er noe du har vokst 

fra eller ikke bruker lenger. Oppdraget ditt er, sammen med en 

voksen, å finne ut hva du har som kan gis bort.

Får du de voksne til å gjøre det samme med 

sine klær? Da kan du samle to nye merker 

på Min side.
Klær du ikke bruker lenger, kan være fine 

for noen du kjenner å arve.

Mange steder finnes det også egne gjen-

bruksbokser for klær. De blir tømt av ulike 

organisasjoner som sørger for at klærne får 

et nytt hjem hos noen som vil ha dem.

Vi på hovedkvarteret vil gjerne ha en 

rapport på hvordan oppdraget gikk. Send 

en rapport til post@miljoagentene.no eller 

lever rapporten på  www.miljoagentene.no/

oppdrag, så får du et nytt kult merke på 

Min side.
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AKTIV!

DU TRENGER:
Venner, naboer, klassekamerater som alle
tar med seg noe de vil bytte bort.

I bytteringen kan dere bytte klær, sports-
utstyr og leker.

Alt som ikke ødelagt kan byttes.

Husk å sjekk med de voksne hjemme før 
du tar med deg noe du vil bytte bort.

ÅRSTID: Alle.

HVA: Inviter venner og hold en byttering 
hjemme.

HVORFOR: Hvert år kaster vi mye som fint 
kan brukes av andre.

SLIK GJØR DU: Alle tar med seg en eller 
flere ting de kunne tenke seg å bytte bort. 
Alle legger tingene i samlepotten og så 
velger alle hver sin ting.
Hva gjør man hvis flere vil ha samme ting?
Hva med å bestemme seg for at man kan 
dele på den ved å ha den en måned hver?

Det er viktig at ingen tar med ting de helst 
IKKE vil bytte bort. 
Husk at alle skal være venner både før og 
etter bytteringen!

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

GJENBRUK:

BYTTERING
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AKTIV!

Gå til skolen-dagen
Over 300 skoler deltok på Gå til skolen-dagen 2012.
TEKST: Maia Østerud, kommunikasjonsagent  /  FOTO: Torbjørn Katborg Grønning

Alle grunnskolene i Norge var 
invitert til å være med på Gå til 
skolen dagen.
Miljøagentene hadde også 
oppfordret elevene til å signere et 
løfte om å fortsette å gå til sko-
len samtidig som de krevde at 
politikerne jobbet for en trygg og 
miljøvennlig skolevei.

På skoler over hele landet 
møtte miljøagenter ordførere og 
andre ansvarlige politikere for å 
overrekke elevløftene.

På Hasle skole i Oslo ga Miljø-
agentene Theo (10) og Marcos 
(10) alle elevløftene til miljøby-
råd i Oslo, Ola Elvestuen, og 
KRF´s representant i energi- og 
miljøkomiteen, Line Henriette 
Hjemdal.

– Det er bra gå til skolen, for da 
blir det mindre forurensing.Men 
for at jeg og de andre barna skal 
kunne gå til skolen, er det viktig å 
ha en trygg skolevei.

I Kabelvåg i Nordland var det 
Miljøagentene Kaja og Emma 
som ønsket ordfører Eivind Holst 
velkommen til Gå til skolen-
aksjonen. Kaja fortalte at hun 
gjerne ville gå til skolen, men at 
det var mye tungtrafikk på skole-
veien hennes. Ordføreren kunne 
fortelle at veien var prioritert, og 
får kommunen penger, vil det bli 
gang- og sykkelvei i 2013. Det ble 
alle glade for.

På Røyslimoen skole i Lilleham-
mer fikk ordfører Espen Johnsen 
overlevert 300 elevløfter. 

Vil du lese mer om Gå til 
skolen-dagen? Da kan du 
gå inn på: www.miljoagen-
tene.no/gatilskolen. Der kan 
du også se miljøagentene 
Mina (12) og Jeppe (9) på 
God Morgen Norge på Tv2.

På www.nrksuper.no/su-
per/supernytt/ kan du se 
hvordan det gikk med Theo 
og Marcos på Gå til skolen- 
dagen.
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Malvik fordoblet 
medlemstallet sitt   
Under familiefestivalen på Midt-
sand hvor det ble arrangert tegne-
konkurranse, miljøvennlig bowling 
og quiz, fikk Miljøagentene i Malvik 
besøk fra Hovedkvarteret. På 
festivalen klarte de også å verve 
over 20 nye medlemmer. Dermed 
doblet de faktisk medlemstallet sitt 
denne dagen. Nå har de bestemt 

Miljøagentene 
i Klæbu
Miljøagentene fra Klæbu var med og 
stod på stand på Pstereofestivalen!
TEKST  /  FOTO: Ane Marte Rognskog / lokallagsagent

seg for at de 
skal starte lokallag rett 

etter skolestart.
 

Grønn festival
På Nesodden er lokallaget i full 
gang med aktiviteter igjen på 
høsten. Det har vært grønn fes-
tival på Nesodden og lokallaget 
har stått på stand. Der har de hatt 
økologisk smakstest, og blant 
annet gitt tips til hvordan man kan 
gjennomføre en miljøvennlig burs-
dag. Synes du det høres spen-
nende ut med en miljøvennlig 
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Miljøagentene i Klæbu er et 
nokså ferskt lokallag, som startet 
opp i februar i år. Malin (12) og 
Jonas (12) er ledere i lokallaget, 
og sammen med styremedlem 
Sara (11), var de med på Pstereo-
pikniken i Trondheim på slutten av 
sommerferien.

Under Pstereo-pikniken i 
Trondheim var de med og sto på 
stand og hjalp til med grilling av 
økologisk pinnebrød, verving av 
nye miljøagenter og gjennomføring 
av natursti.  

– Til sammen fikk vi ca 30 nye 
medlemmer denne dagen. Jeg 

vervet Josefine, en 
jeg møtte i 

forrige uke på sommerleir, forteller 
Malin. 

– Jeg synes alle andre lokallag 
også burde komme hit til Trøndelag 
på Pstereo, fortsetter hun.

Malin, Jonas og Sara er også 
veldig fornøyd med miljøfokuset 
på Pstereo.

 – Det er bra at de har kildesor-
tering, mange økologiske varer, og 
til og med økologisk sukkerspinn, 
forteller de. –  Og miljøvennlig mal-
ing! skyter Sara inn. 

Lokallaget fra Klæbu har 
tidligere hatt økosjekk, tomgangs-
aksjon og stått på stand i Klæbu. 
Der stekte de vafler og solgte 
kaffe og kaker, og fikk inn over 
500 kroner. 

De har også en ide til hva alle 
lokallag 

bursdag? 
Sjekk ut lokallagets  tips 
her: www.miljoagentene.no/
bursdag.

Lokallagsnytt på nett
Endelig har vi fått egne nyhetssid-
er for lokallagene på nett. Gå inn 
på www.miljoagentene.no/lokallag 
og les siste nytt fra lokallagene i 
Miljøagentene. Der finner du også 
bilder og kontaktinformasjon til alle 
lokallagene vi har.

Har du lyst til å være 
med i et lokallag?
Hvis du ikke er med i lokallag fra 
før kan du gå inn på www.miljoag-
entene.no/lokallag og sjekke om 
det finnes lokallag i nærheten av 
der du bor. Hvis det ikke finnes, 
hva med å starte et lokallag selv? 
Ta kontakt med lokallagsagent 

Vil du at vi skal presentere 
ditt lokallag? 

Send en mail til: 
anemarte@miljoagentene.no

Miljøagentene har lokallag over 
hele Norge. Gå inn på 
miljoagentene.no/lokallag og 
finn ditt nærmeste lokallag 
eller få tips til hvordan du 
kan starte ditt 
eget!

Har ditt lokallag gjort noe spen-
nende i det siste? Send en mail 
til anemarte@miljoagentene.no 
og fortell om det. Send gjerne 
også med et bilde.

kan gjøre: lage en liten avis eller 
flyer til hver aktivitet lokallaget har, 
så kan dere skrive og informere om 
hva deres lokallag driver med. 

På spørsmålet om hva Malin, 
Jonas og Sara gleder seg mest til i 
tiden framover, svarer alle tre i kor: 
– LANDSLEIR!

Miljøagentene i Klæbu 
vil gjerne sende en 
hilsen til alle som leser 
Miljøagentrapporten:
Fortsett å vær miljø-
vennlig. Og så håper vi 
at mange miljøagenter 
var med på Gå til 
skolen-dagen!

Ane Marte på anemarte@miljo-
agentene.no så hjelper hun deg i 
gang.
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CORNFLAKES

SKYLL, 
BRETT,
STAPP!
Lurer du på hva som skjer med melkekartongen 
etterpå? Her får du svaret.
KILDE: Grønt Punkt

Drikkekartongene 
leveres i kommunens 

returordning. Som oftest 
er det sammen med annet 
papir og papp vi kaster. Kar-
tonger, papp og papir går til 
et sentralt sorteringsanlegg. 
På anlegget er det både 
mennesker og maskiner 
som jobber med å skille de 
forskjellige fiberkvalitetene 
fra hverandre.

Dermed kan faktisk den 
gamle melkekartongen 

dukke opp på kjøkkenbor-
det ditt igjen – f. eks som 
esken til frokostblandingen 
din!

Tilslutt rulles papiret 
opp på store tromler 

som blir kuttet og brettet til 
kartonger.

Papirmassen går 
deretter inn i en pros-

ess med presser, tromler 
og varme som skal presse 
papiret og få vannet ut av 
massen igjen.

1.

7.

8.

9.
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Deretter går all papir-
massen inn i en stor 

trommel hvor den blandes 
med masse vann og sentri-
fugeres. I denne maskinen 
skilles papirfiber, plast og 
aluminium fra hverandre.

Det første som skjer er 
at kartongene går inn 

i en kuttemaskin som kutter 
alt i mindre biter.

Når kartongene kom-
mer til papirfabrikken, 

blir de blandet sammen 
med andre papirkvaliteter i 
en bestemt oppskrift som 
gir akkurat det resultatet 
fabrikken trenger.

Transporten av kartong-
ene skjer i stor grad 

med returtransport og på tog. 
Returtransport vil si at det er 
vogner som ellers ville gått 
tomme tilbake.

Avispapir skal nemlig 
til én fabrikk, papp til 

en annen og drikkekarton-
gene reiser til en papirfab-
rikk i Sverige som trenger 
disse fibrene i sin produksjon.

PAPIROPPSKRIFT–––––––––––
–––––––––––

–––––––––––
–––––––––––

–––––––––––
–––––––––––

–––––––––––

–––––––––––

–––––––––––

2.

3.

4.

5.
6.
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HOT

Rødlista: 
Børsteflaggermus

TEKST: Ane Marte Rognskog

TEKST: Connie Vinje

HOT or NOT?

NOT

I Norge har vi tolv forskjellige 
flaggermustyper, og alle sam-
men er fredet.

Børsteflaggermusen kjen-
netegnes ved at den har stive 
hår på kanten av «haleflyve-
huden». Disse hårene er en 
slags børste som flaggermu-
sen bruker til å få tak i insekter 
og edderkopper som den kan 
spise.

Børsteflaggermusen er truet 
og står i fare for å dø ut i Norge. 
Heldigvis  jobber man nå med 
å lage en plan for hvordan vi 
skal ta bedre vare på flag-
germusene i Norge, slik at de 
forhåpentligvis ikke dør ut.

Nasjonal rødliste:
Nasjonal rødliste er en liste 
over dyr og planter som er 
trua av utryddelse eller er vel-
dig sjeldne. Vi presenterer et 
nytt trua dyr i hvert nummer 
av Miljøagentrapporten.

Vannfolket og 
Mafiapiratene 

Hovedtemaet i denne boken 
er miljøvern og klimaendringer 
i vann.

Boken er et godt eksempel på 
hva som kan skje hvis vi kaster 
masse søppel i havet, elver og 
bekker.  

I boken blir vi kjent med Ma-
fiapiratene, som har fått farlige 
giftstoffer på seg. Dette gjorde 
at de fikk fiskehud og ble 
slemme.

De tar vanlige folk til fange å 
tvinger dem til å bake favoritt-
kakene deres. De fire vennene 
Flo, Ida, Sildre og Perle vil prøve 
å redde vannfolket fra Mafiapi-
ratene og setter i gang med et 
redningsoppdrag!

Verveuker
Verden trenger flere 
miljøagenter, og i 
midten av oktober er 
det klart for verveuker. 
Vil du vite mer om 
verving? Sjekk www.
miljoagentene.no/
verving.

Flom
På grunn av 
klimaendringene blir 
været varmere, villere 
og våtere. 
Verden vil også 
oppleve mer flom på 
grunn av dette.

Å kaste mat

Utrygge skoleveier

Tomgangskjøring

Loppemarked

Elevløfter

Nye lokallag

Boktips:
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I  bekker, elver, tjern, i de store havene og til og 
med i isbreene bor det et folk. Vannfolket. Det 
rare er at de ser ut akkurat som oss som bor på 
land. Den eneste forskjellen er de små finnene 
oppe på skulderbladene, som bretter seg ut når 
de skal svømme.  I Åleby bor Sildre. Bestefaren 
hennes er selveste vannhøvdingen. Byen un-
der vann er truet av en stor katastrofe. Den en-
este som kan redde den er Sildre. Med stort på-
gangsmot trosser hun mange farer. Hun må til 
steder der hun aldri før har vært, og hun ser ting 
hun ikke visste eksisterte.

Ë|xHSSCSCy511827z
ISBN: 9788282511827 

ART.NR. 511827 

Marianne Nilsen og Elin Grøtan

Elin Grøtan (f. 1960) og Marianne Nielsen (f. 1963) bor i 
Asker og har jobbet sammen som lærere i mange år. Muntlig 
historieformidling har vært en glødende interesse for begge 
to. De har også skrevet historiske fortellinger til bruk i un-
dervisning. Dette er deres første bok i serien om vannfolket.

* * *

Gøy på
Sørlandet
Levende kyst var tema for miljøfes-
tivalen Miljøagentene arrangerte 
på Risøya ved Tvedestand i august. 
40 miljøagenter var med på å gjøre 
kysten levende med fisking, krabbe-
fangst, flaggermussafari, snorkling, 
ringmerking av fugler og mye annet 
moro.

Boken er både spennende og litt skummel. 
Det er en bok jeg vil anbefale til alle miljø-
agentene.

Fisking fra blanke svaberg.
Foto: Jo Straube

Like før dykket.
Foto: Jo Straube

Båttur til Lyngør.
Foto: Tor Bjarne Christensen

Krabbefangst.
Foto: Tor Bjarne Christensen

Folkefest i Arendal.
Foto: Kristian Skjellum Aas

Å lage mat er gøy!
Foto: Naturvernforbundet

Løvsanger ringmerkes.
Foto: Tor Bjarne Christensen
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TEKST: Alba Synnøve Hennig
FOTO: Maia Østerud

Miniagent Alba (4 år) fra 
Røyken utenfor Oslo har 
huset fullt av søte, små 
hunder. I sommer fikk 
nemlig familiens hund 
Mischa syv valper.

Jeg synes det er veldig 
koselig med valpene. De 
er morsomme og slikker 
meg i ansiktet. Også blir 
de helt gale når jeg kom-

mer. Det gøyeste jeg vet 
er når de klatrer opp på 
hodet mitt.

Mischa blir litt sliten av 
alle valpene fordi de vil 
ha mat hele tiden. 
Jeg er veldig glad i å 
gå på tur i skogen med 
henne. Da pleier jeg å 
plukke blomster. Når vi 
stopper for å hvile oss 
legger jeg meg på ma-
gen til Mischa. 

Alba og valpene

Mischas valper heter:
Misty rose, Honey 
dew, Slate gray, Sienna 
brown, Dodger blue, 
Burly wood og Crim-
son red.
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Miniagentene
På disse sidene finner du saker og oppgaver for de minste miljø-
agentene. Er du en miniagent selv? Da kan du kanskje få hjelp av en 
voksen til å skrive litt om hva du pleier å gjøre når du er miljøagent 
og sende det inn til oss, så kanskje du kommer i neste nummer av 
Miljøagentrapporten? Send gjerne inn et kult bilde av deg selv også! 
post@miljoagentene.no



Hvor mange melke-
kartonger som denne 
finner du i bladet? 
Tell med denne også! 
Send oss svaret på 
post@miljoagentene.no 
eller send inn 
skjemaet på side 27.

Visste du at hunden stam-
mer fra ulven? Den har 
utviklet seg over mange 

tusen år, og kalles nå 
menneskets beste venn!

Finn
melkekartongen!

Fargelegg elefanten
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UNDULAT
TEKST: Dyrevern UNG

Undulaten ligner på pape-
gøyen. Den elsker å fly fritt 
omkring, sammen med 
andre undulater. 

Det beste undulaten vet er å strekke 
på vingene sine og fly. Og så er den 
glad i å spise godbiter, som eple eller 
revet gulrot. 

Du kan være en god venn for undu-
laten ved å la den være ute i rommet 
sammen med deg. Du kan også klø 
den forsiktig på hodet og sette på 
radioen når den er alene.

Visste du at undulater kan...
– være kjæreste med en annen 
undulat hele livet?
– bade, for å holde seg rene?

Men pass på!
– Undulater alene i bur kjeder seg.
– Undulater tåler ikke godteri eller
smør.

Kjenner du et dyr? Skriv litt om dyret 
ditt og send oss et bilde av deg og dyret 
til maia@miljoagentene.no så kanskje 
kommer dere i Miljøagentrapporten!

HUSK!
Alle dyr er forskjellige, akkurat 

som mennesker. Noen er sjenerte, noen 
er veldig lekne, mens andre kanskje liker 

best å kose. Noen dyr elsker nesten 
alle, mens andre dyr kan være 

veldig kresne.
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FOTO: Stephen Johnson / Flickr
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DYREVENN Dyr liker også å ha venner. Men hvordan blir vi venn med et 
dyr? Det er viktig å lære seg hva dyrene liker og ikke liker. De 
fleste dyr er som deg. De liker å bestemme mest mulig selv. 
Noen ganger må man ta seg god tid dersom man ønsker å bli 
en god dyrevenn.
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3. Hva er lupiner?
a. En type snegler

b. Et stort 
forstørrelsesglass

c. En blomst

5. Hvor mange 
ulike typer flaggermus 

finnes i Norge? 
a. Over 100

b. 12
c. Ca 30

2. Hva tåler ikke 
undulater?

a. Godteri og chips
b. Godteri og smør
c. Å ha kjæreste

6. Hvor ligger 
Malawi?
a. I Asia

b. I Europa
c. I Afrika

4. I hvor 
mange kategorier 

sorteres avfallet på 
Øyafestivalen?

a. 8
b. 13
c. 18

1. Hva heter 
boken Connie 

anbefaler?
a. Vannfolket og Mafiapiratene
b. Mafiafolket og Vannpiratene

c. Den hemmelige 
Vannmafiaen

QUIZ
Gjenbrukstips

Av tomme syltetøyglass 
kan du lage fine telys-

holdere. Pynt med f.eks litt 
sand eller ris under selve 
telyset.

Pakk inn bursdagsgaver i 
gammelt avispapir i ste-

det for gavepapir! Finner du 
utenlandske aviser kan det se 
ekstra fint ut, for papiret er ofte 
tykkere.

Bruk tøybokbind i ste-
det for bokpapir. Det kan 

vaskes og brukes i flere år.

Lag bursdags- og julekort 
selv. Klipp ut bokstaver 

fra gamle blader og sett sam-
men ordene i stedet for å 
skrive.

Bruk en to liters isboks 
og plant din egen lille 

urtehage på kjøkkenet. Isbok-
sen pynter du selv.

Gamle skoesker trenger 
du ikke kaste! Bruk dem 

til å oppbevare småting i. Pynt 
dem med morsomme bilder du 
klipper ut fra bladene.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Et hus er tatt av flom i området Nsanje.

Vanntrøbbel 
i Malawi
TEKST: Ragnhild Lunner, Spire  /  FOTO: Utviklingsfondet og The Daily Times, Malawi

Malawi er et land som ligger i 
Sørøst-Afrika. 

Kart over Afrika, 
der Malawi er 
merket 
med rødt.

Mange av de som bor i Malawi er bønder 
og driver med jordbruk. Det siste året har 
de opplevd at det blir vanskeligere å dyrke 
maten sin på grunn av forandringer i klimaet. 
Temperaturen i landet har blitt varmere, blant 
annet på grunn av forurensning.  Malawi har 
også hatt flere flommer, noen ganger har det 
kommet så mye regn at vannet nesten rekker 
opp til taket på huset. 

Ødelagte avlinger og mindre mat
Før kunne bøndene vite omtrent når regnet 
kom i regntiden, og planlegge å så frøene 
så de var sikre på at de ville spire og gro. På 
grunn av forandringene i klimaet er det nå 
vanskeligere å planlegge, og derfor blir avling- 
ene ødelagt og går tapt.

Det betyr at bøndene får mindre mat til seg 
og familien sin. Og fordi de ikke har matvarer 
å selge på markedene, får de også mindre 
penger. Det kan blant annet føre til at de ikke 
har råd til å sende barna sine på skole.

Visste du at når vi i Norge forurenser, så 
påvirker det været i Malawi og andre land 
i Afrika?  Fordi forurensningen går opp i 
atmosfæren sprer den seg nemlig ut over 
jordkloden.
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Hva gjør miljøagentene i andre deler av 
verden? Les om det her!



Miljøvennlig 
musikkfestival
For 11. året på rad har Natur og Ung-
dom vært med å gjøre Øyafestivalen 
i Oslo til en av de mest miljøvennlige 
festivalene som finnes.
TEKST / FOTO: Line Lønning / Natur og Ungdom

150 ungdommer fra NU plukker og sorterer 
nesten 40 tonn søppel, og sørger for at så mye 
som mulig blir brukt om igjen. 
På NUs miljøstasjon på Øyafestivalen sorteres 
avfallet fra hele festivalen. Hjemme sorterer du 
kanskje i matavfall, papir, plast, restavfall, glass 
og metall? På Øyafestivalen sorteres det i hele 
13 ulike typer avfall. Da sikrer vi at så mye som 
mulig kan bli gjenvunnet og brukt om igjen. Alle 
plastglassene fra festivalen blir sortert og gjen-
vunnet, slik at det kan bli laget nye ting av dem. 
Når det regner kommer det ofte inn en hel haug 
med paraplyer fra publikum også. De er jo ofte 
helt brukbare, så de tar vi med oss til kontoret. 
Paraplyer er jo alltid lurt å ha! 

På festivalen sorteres avfallet i 13 ulike 
kategorier: Metall, glass, papp, papir, trevirke, 
ølglass, plastfolie, matavfall, elektronisk avfall, 
farlig avfall, myke plastflasker, harde plastflasker, 
aluminiumsbokser og restavfall.

Barna i Malawi hjelper til med å pumpe 
opp vann fra brønnene og bære det hjem.

Alt handler om vann
Spire er en norsk ungdomsorganisasjon som 
jobber med miljø og utvikling. De har venne-
organisasjoner i flere land. I sommer dro to 
av Spires medlemmer til Malawi og besøkte 
organisasjonen Network for Youth Develop-
ment (Nettverk for ungdomsutvikling).  Der 
lærte de blant annet at i Malawi fører klima-
forandringene til at det regner alt for mye når 
det er regntid, og at det er alt for lite vann 
når det er tørketid. 

Samarbeid
Alle barn og unge har rett til en ren fremtid. 
Det er jo de som skal arve jorden. Derfor 
jobber organisasjoner som Spire for at unge 
blir hørt og tatt med på avgjørelser som vil 
påvirke dem i fremtiden. 

 Unge i Norge kan si ifra til politikerne våre 
at de må ta ansvar. Det er viktig at vi som 
bor i Norge tar hensyn til de som bor i Mala-
wi og andre land som påvirkes mer enn oss 
av klimaforandringene. 

25

NATUR OG UNGDOM
Natur og Ungdom er ungdommens miljøvern-
organisasjon. I denne spalten kan du lese om 
hva de driver med!



Premieoppgave 1 
Kryssord
Løs kryssordet, og stokk om bokstavene 
du finner i de gule rutene. Da kommer du 
frem til noe vi kaller den tiden på året vi 
nå går inn i.

Flyv-
ende 
vesen

Nord-
Øst

Idas 
bror

Hann-
gås

Karak-
ter

Med
nål

Tigge

To like Kald fyr 2 X 5 Årstid

Svim-
mel

Vår

Fødsels-
dag

Fred

Røyk

En 
bamse
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PREMIEOPPGAVER 1
Prøv å svare på minst to av premieoppgavene!Lykke til!



Premieoppgave 2
Fyll inn ordene som hører til bildene og 
stokk om på bokstavene i de gule rutene. Da 
vil du komme frem til noe som er lurt å gjøre 

når man vil tenke på gjenbruk.
OBS! Det er de ENGELSKE ordene vi er ute 
etter for bildene, men løsningsordet skal 
være på norsk.

VINN! Svar på oppgavene og send 
kupongen til oss, så er du med i trekningen 
av kule premier!
Svarfrist: 20. oktober 2012.

Premieoppgave 1:

Ordet er:....................................................................................................

Premieoppgave 2:

Ordet er:....................................................................................................

Premieoppgave Miniagentene:............melkekartonger.

Fornavn:...................................................................................

Etternavn:................................................................................

Adresse:...................................................................................

Postnummer og sted:..............................................................

Alder:.......................................................................................

Mobil:........................................................................................

E-post:......................................................................................

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo
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Vil du skrive i Miljøagentrapporten? Bli miljøjournalist! 
Send en mail til maia@miljoagentene.no så får du et 
nytt oppdrag før hvert nummer av Miljøagentrapporten.

Løsninger premieoppgave
Miljøagentrapporten 4 / 2012
Løsning på oppgave 1, Hjernequiz:
1–b, 2–a, 3–a, 4–b, 5–c
Løsning på oppgave 2:
Ordet er: FRESE

Vinner av premieoppgave 1: 
Lasse Berntsen, 7 ½ år, Erdal
Marie- Elise Fangan Nilsen, 11 år, Gjøvik
De får boken: Hjernen

Vinner av premieoppgave 2: 
Mats Andre Alfredsen, 11 år, Tverrlandet
Mattis Hyrve, 9 år Skjåk
De får boken: Klimaboka

Svar på Quiz:
1–a, 2–b, 3–c, 4–b, 5–b, 6–c

Løsning på Miniagent-
oppgaven:
Det var fem fotavtrykk i bladet.
VINNER: Rasmus Olai Hauge Kjellsen, 
5 år, Bergen
Han får en Miljøagent-gymbag med 
tegnesaker.

Løsning på Ravn-historien:
Den eneste måten rektor kunne vite 
at det var en bil med gjørmete bilskilt 
som råkjørte måtte være hvis det var 
hans egen bil. Det var jo ingen andre 
som hadde fortalt ham det!
VINNER: Anne Stine Hov-
land Floa, 11 år, Leka

Vi gratulerer!

LØSNINGER / VINNERE

TEMAET I NESTE BLAD ER:

GAVER
Miljøagent Mina (12) har intervjuet Kronprinsesse 
Mette-Marit!
Bladet får du i posten rett før desember, og inne i 
bladet finner du en helt egen Miljøagentjulekalender!
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Miljøagentene takker for støtten!

Miljøagentene takker for støtten!

Er du og vennene dine, skolen din, familien din 
eller noen andre du kjenner miljøsmartinger?
Da kan dere alle være med å konkurrere om 
Coops Miljøpris 2012!

Hvert år blir det kastet masse mat i Norge. 
Derfor er matvarekjeden Coop nå på jakt etter gode ideer 
og smarte løsninger for å redusere matkastingen.

Alle kan delta i konkurransen om «Hverdagsprisen» 
De som leverer inn de beste forslagene til hvordan vi  kan redusere mengden 
matsvinn og få en mer miljøvennlig hverdag kan konkurrere om følgende premier:

1.premien på 30.000 kr

2.premien på 15.000 kr

3.premien på 5.000 kr

Frist for å sende inn forslag er 1. november.
For mer informasjon om Coops miljøpris og påmelding kan du gå inn på:
www.coop.no/Hva-skjer/Konkurranser/Coop-miljopris-2012



Miljøagentene takker for støtten!

Miljøagentene takker for støtten!

At vi må ta vare på naturen når vi driver 
gård, er ganske logisk. Økologisk, faktisk.

Krossvoll er en av TINEs 350 økologiske melkegårder i Norge. For Aslaug og Lars Kristian er 
det en selvfølge at melken produseres økologisk. Kuene får mye plass, mye luft, mye lys og  
de får bevege seg fritt omkring. Og de spiser bare fôr som er økologisk dyrket. – Det krever litt 
mer av oss, men gir enda mer tilbake, sier Aslaug. Kjærlighet og kompetanse knyttet til dyre-
hold, gårdsdrift og behandling av melk, sikrer deg økologisk melk av høyeste kvalitet.  
 
Du kan lese mer om økologisk landbruk og melkeproduksjon på tine.no/økologisk



Miljøagentene takker for støtten!Miljøagentene takker for støtten!

Miljøagentene takker for støtten!

NYHET!
Prius Plug-in
Hybrid

Toyota viser vei mot 
      null utslipp

Enkel 
å lade

Forbruk 
fra 0,21 

l/mil

Elektrisk 
rekkevidde 

på opp til 
25 km

Svært 
høyt 

utstyrsnivå 

Sømløst 
fra 

elektrisk 
til hybrid

Rekordlave 
utslipp

* Veil. pris Prius Plug-in Hybrid fra: 339 400,-lev. Oslo inkl. frakt- lev. og reg.omk. 9 500,-. Årsavgift kommer i tillegg. Forbruk blandet kjøring, utslipp 
CO2  og NOx: Prius Plug-in Hybrid fra 0,21 l/mil, fra 49 g/km, fra 0,9 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.



Verden trenger flere miljøagenter!

Vi er mange miljøagenter, men trenger 
å bli enda flere.
Verv en venn så får du en vervepremie!

Alle som verver innen 21. oktober 
får en t-skjorte tilsendt i posten.
Lykke til med vervingen! 

På www.miljoagentene.no/verving 
kan du:

lære hvordan du verver

se på og bestille fine  
vervepremier

melde deg på verve- 
uka som er i oktober


