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Pris pr. år:
Medlemskap:                                   kr. 100 

Søskenmedlemskap:                       kr. 100

Gruppemedlemskap:                       kr. 545
(skoler/barnehager)

Abonnement på 
Miljøagentrapporten:                     kr. 245
(bibliotek og andre)

Familiemedlemskap                
i Naturvernforbundet:                     kr. 300 
(inkluderer et barns
medlemskap hos
 Miljøagentene)
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Miljøagentene
Grensen 9B, 0159 Oslo
post@miljoagentene.no
www.miljoagentene.no 
23 10 95 30

Miljøagentene, barnas miljøvernorganisasjon, jobber for å gi barna 
troen på seg selv, framtiden, og at det nytter å gjøre noe. 

Miljøagentene innestår ikke for 
miljøvennligheten til de bedrifter som 
annonserer i Miljøagentrapporten
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Hei alle m
iljøagenter!

AGENTNAVN: Jonas

YRKE: Miljøagent med rett til å si ifra!

Min største miljøbragd: 
Jeg har vokst opp med seil-
båt i familien og nå har jeg 
fått egen Optimistjolle som 
jeg seiler så ofte jeg kan. Når 
vi er på ferie og helgeturer 
med den store seilbåten 
plukker jeg søppel i fjæra. 
Noe av dette bruker jeg til å 
lage mine egne båter som 
jeg leker med. Resten tar 
jeg med og kaster i en søp-
pelkasse.
Jeg tar buss til skolen. Nå 
har jeg fått ny sykkel og ven-

ter på å bli gammel nok til å 
få lov til å sykle dit. 

Min største miljøtabbe: 
Da jeg var mindre så ville 
jeg ha masse små plast-
leker. Disse gikk i stykker 
og ble masse søppel.

Derfor er miljøvern viktig: 
Jeg vil ha ren luft å puste 
og rent vann å seile på og 
bade i.
Miljøvennlig hilsen fra 
miljøagent Jonas

Snart er det jul og for mange 
betyr julen gaver.

Miljøagentene har fått en veldig fin 
gave av Kronprinsesse Mette-Marit. 
Hun har nemlig bestemt at pengene 
hun får inn fra salg av klær skal gå til 
miljøagentenes arbeid.

På side 6 kan du lese intervjuet 
miljøjournalist Mina har gjort med 
Kronprinsessen. De har snakket sam-
men om  miljøengasjement og gjen-
bruk av klær.

Miljøagentenes julegave til deg er 
en julekalender! I kalenderen får du 
blant annet mange hemmelige opp-
drag og fine tips til miljøvennlige 
julegaver.

Det er lurt å  tenke på miljøet i julen 
også. Visste du at vi i Norge bruker 
over 60 millioner meter gavepapir 
hvert år? Sjekk ut det hemmelige opp- 
draget i bladet,  så kan du bli med på 
«AKSJON MILJØVENNLIG JUL»!

Vi på hovedkvarteret ønsker 
deg en riktig god jul!

Sjekk ut!
På www.miljoagentene.no finnes 
det nå en lytteboks. Der kan 
du høre en av miljøsangene fra 
miljøagentene i Sandefjord.

                 
    

     
 ALDER: 8 år
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Nye pærer 
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Steve Jacobs Istockphoto

Gammeldagse lyspærer er nå forbudt å selge i 
Norge. I stedet har vi fått nye pærer som bruker 
mye mindre strøm. En vanlig familie kan faktisk 
spare mye penger på dette, men husk å minne de 
voksne på at de nye pærene ikke må kastes i søp-
pelbøtta. Det er bare å levere dem i butikken der 
dere kjøper nye pærer. 

Skumle kråke-
boller på flukt
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Hartvig Christie

Visste du 

med kråkeboller som spiste opp det meste av taresk-
ogene i Nord-Norge. Tareskogene er kjempeviktige 

Nå er tareskogene på vei tilbake og kråkebollene er 

du tenke på at den kanskje vokste opp i en vakker 
tareskog. 

Naturtoppmøte 
i India
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Sjoerd van der Wal

Indias tigere er blant de mange dyrene som kan bli 
utryddet fordi mennesker forurenser, ødelegger natur 
og skaper klimaendringer. Heldigvis arbeider folk fra 
land i hele verden med å få slutt på dette. I oktober 
møttes de på et naturtoppmøte i India. Planen er å 
stanse utryddelsen av arter og redde alle typer natur 
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MILJØNYTT
Hva er nytt?
Her får du vite hva som skjer på miljø-
fronten, i Norge og ellers i verden.



Redningsplan for 
skogene
TEKST /  FOTO: Tor Bjarne Christensen

I Norge finnes det over 2000 truede arter, som for 

ikke tar bedre vare på dem, kan de bli helt borte. 
Mange av dem lever i de siste gamle skogene. 
Dessverre hogges slike skoger fortsatt, men nå har 
Regjeringen bestemt seg for å verne mer skog. Det 
betyr at skogeiere får penger slik at de slipper å 
hogge i disse viktige skogene. 

Kjøttfrie 
mandager
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: William Mahar Istockphoto

Er du glad 
bytte ut biffen med en pastarett uten kjøtt eller en 

nemlig kutte utslippene av klimagasser. Nå har to 
miljøorganisasjoner sendt brev til kommunene i 
Norge og bedt dem begynne med kjøttfrie mandag-
er. Tenk at vi kan spise noe godt og samtidig gjøre 
noe for miljøet!

Rekordsmelting 
i Arktis
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Jan Will Istockphoto

Isen i havet rundt Nordpolen smelter stadig fortere. 
I september ble det satt ny rekord. Da var isen bare 
halvparten så stor som den var for 30 år siden. Isen 
smelter på grunn av klimaendringene. Fortsetter 
smeltingen, kan isen bli helt borte om sommeren. 
Da vil isbjørner og mange andre dyr få det van-
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Kronprinsessen har 
laget en bloppis. 
Det er en slags
klesbruktbutikk på 
internett, der mange selger 

klær de ikke bruker 
lenger, men som 
andre kan synes 
er fine.

Miljøagentene 
møter Kronprinsesse 
Mette-Marit
Visste du at Kronprinsessen har gitt en gave 
til Miljøagentene? 
TEKST: Miljøagent Mina Eline Knutsen (13)
FOTO: Torbjørn Katborg Grønning og Julia Naglestad/ Det kongelige hoff

– Gjenbruk er utrolig bra. 
Siden vi har et så høyt for-
bruk i verden i dag, og det 
bare øker, er det viktig at vi 
gjenbruker og resirkulerer 
ting, forteller Kronprinsessen.

Inntektene fra klessalget har 
Kronprinsessen valgt å gi til 

Miljøagentene, rett og slett 
fordi hun er glad i organisas-
jonen vår og synes vi gjør en 
god jobb.

– Jeg synes det Miljøagen-
tene gjør er så viktig i forhold 
til å bevisstgjøre barn og 
ungdom om miljøutfordringer, 
sier Kronprinsessen. – Det er 
utrolig bra at barn engasjerer 
seg!

Kronprinsessen fortel-
ler at hun tror barn kanskje 
har en slags intuitiv for-

ståelse av miljøet og 
miljøspørsmål. 
Det betyr at vi 
kanskje vet inni 
oss hva som 

TEMA: GAVER
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Visste du at...
...både prinsesse Ingrid Alexandra  

og prins Sverre Magnus er miljøagenter?

...i forbindelse med Earth Hour i år ble  
lysene på slottet slukket?

...Kronprins Haakon også er engasjert i miljøet? Han er 
opptatt av konsekvensene klimaforandringene har for arktis 
og antarktis.

...nå finnes barnebloppis også?  
Der kan foreldre og barn gå sammen om  
å selge barnas klær som de ikke trenger  
lenger. Prinsesse Ingrid Alexandra har sin  
egen barnebloppis. Inntektene går til  
Miljøagentene.

...de som jobber på slottet har laget egne nettsider for 
barn! Der kan du blant annet lese om kongefamilien og 
slottet og være med på en spørrelek.
www.kongehuset.no/barnesider

egentlig er riktig å gjøre for 
jorda vår, uten å være skep-
tisk til for eksempel forskere 
og politikere. 

– Jeg tror barn er flinke til å 
forstå det helhets-
perspektivet 
som veldig 
mange voksne 
glemmer. Mine barn 
er veldig miljøbevisste og 
opptatt av miljøspørsmål. 
Jeg tror barn ofte er gode 
pådrivere i forhold til forel-
dre og andre voksne til 
å forstå utfordrende og 
komplekse situasjoner, sier 
Kronprinsessen.

Kronprinsessen reiser mye 
(da kjøper hun alltid klima-
kvoter). Hun har vært 
på mange fremmede 
steder i verden og møtt 
mye folk fra helt andre kul-
turer og med annen bakgrunn 

enn vi er vant til. Derfor lurer 
jeg på om hun har lagt merke 
til klimaforandringene i de 
utsatte områdene i verden.

– Uansett hvor jeg reiser og 
snakker med folk, enten det 
er Mexico eller India, forteller 
folk om været som stadig er 
ustabilt. De forteller om de 
lange årstidene som plutselig 
skifter hyppigere, og om 
ekstremvær. Det synes jeg er 
bekymringsfullt og vekkende, 
forteller Kronprinsessen.

Jeg spør henne om 
hun synes de voksne er 
miljøbevisste nok.

– For meg er det viktig å 
ikke bruke pekefingeren, 
men i stedet være med å vise 
hvilke løsninger som finnes. 
Hvis man ikke vet hva man 
skal gjøre er det vanskelig 
å bidra med noe som helst, 
forteller hun.
- For  barn og unge er det 
viktig å lære seg gode løs-
ninger og å lære om klimaet.  
På den måten kan dere gi 
kunnskapen videre og på-
virke oss voksne!
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OLJEBORING PÅ NORSK SOKKEL

ENERGI
FORNYBART

NYE TANKER OM ENERGI

KØPRISING

SATS PÅ FORNYBART

KORALLREVENE I NORDNORGE ER TRUET 

NEI TIL EU VIL HA KØPRISING I STORE BYER BEDRE TILBUD FOR BARN OG UNGEUVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

VIL HA KØPRISING I STORE BYER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

MENER HOLDNINGENE SOM DETTE ER UAKSEPTABLE
VIL GJØRE INFORMASJON LETT TILGJENGELIG FOR DEG

NEKTER Å INNGÅ FORLIK UNDER FORHOLD SOM DETTE

MENER HOLDNINGENE SOM DETTE ER UAKSEPTABLE
VIL GJØRE INFORMASJON LETT TILGJENGELIG FOR DEG

NEKTER Å INNGÅ FORLIK UNDER FORHOLD SOM DETTE
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UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

FLERE VIL HA KØPRISING I STORE BYER

NORSKE BYERSØPPELPLASS REKORDMANGE I SKILØYPA 

FLERE BRUKER BUSSEN TIL JOBB 
VIL HA MÅNEDSKORT FOR UNGDOM TIL 200

NYTT STORT OLJEFUNN

ORDFØRER VIL HA MER VINDKRAFT
VARMERE VINTRE I VENTE

VARMERE VINTRE I VENTE

VANNET STIGER VANNET STIGER

GÅR AV SOM ORDFØRER

VARMERE SOMMER

INGEN OLJE I NORD

FLERE BRUKER SYKKELEN TIL JOBB

KORALLREVENE I NORDNORGE ER TRUET 
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UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

FLERE VIL HA KØPRISING I STORE BYER

NORSKE BYERSØPPELPLASS REKORDMANGE I SKILØYPA 
GÅR AV SOM ORDFØRER

FLERE BRUKER SYKKELEN TIL JOBB

LOFOTEN, VESTERÅLEN OG SENJA

KREV STENGING AV KOLA ATOMKRAFTVERK
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIERKREV STENGING AV KOLA ATOMKRAFTVERK

KREV STENGING AV KOLA ATOMKRAFTVERK
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GO

LOFOTEN

3 PÅ GATA
Hva vil du gjøre 
for å ha en 
miljøvennlig jul?
TEKST: Jonathan Leo Klerck Grytten (7)

Visste du at...
...Tyn

gdekraften på månen tilsvarer bare 1/6 av tyngdekraften på jorden?Så dersom du slipper en ting mot bakken, vil den falle saktere på månen enn på jorden.

...Mauren
 er 

vel
dig ste

rk til å være så liten?

 Den ka
n lø

fte 
20 ganger sin egen vekt.

...En mammarotte og en papparotte kan få 800 - 1000 unger i året?
Moren til Kari har 

tre barn. Den ene heter 

Lise, den andre heter Pål. 

Men hva heter det tredje 

barnet? 

1. Inger Johanne Nilssen (66), Stokke:
Jeg skal ikke ha juletre. Jeg skal bare ha et 
lite pyntetre i plast. Det skal stå på salong-
bordet. Der det står hvert år. Det er viktig å 

bevare skogene våre. Jeg synes at man 
hogger altfor mange grantrær helt 

unødig! 
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Hva sier paver når 
de hilser på hverandre?

Svar: - Kari. 

PRESSE

MILJØJOURNALISTEN
Svar: 
Grønnmaling.

Svar: Ingenting. Det finnes bare én pave.
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VIL HA MÅNEDSKORT FOR UNGDOM TIL 200
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NYTT STORT OLJEFUNN
GO

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 rapport-
erer eller forteller om noe de har vært med 
på. Vil du også være miljøjournalist? Send 
en mail til maia@miljoagentene.no, så får du 
et nytt oppdrag før hver utgave av 
Miljøagentrapporten.

...Tyn
gdekraften på månen tilsvarer bare 1/6 av tyngdekraften på jorden?Så dersom du slipper en ting mot bakken, vil den falle saktere på månen enn på jorden.

...skikken med å ha juletre kommer fra Tyskland?

Tyskerne var også de som lagde de første kunstige juletrærne.

...Verdens eldste skilpadde som er kjent, ble ca 250 år gammel?

...Mauren
 er 

vel
dig ste

rk til å være så liten?

 Den ka
n lø

fte 
20 ganger sin egen vekt.

...En mammarotte og en papparotte kan få 800 - 1000 unger i året?

2. Kristoffer Esje-
holm Arnesen (7), 
Oslo:
Jeg skal pakke alle jule-
gavene inn med enten 
avispapir eller gråpapir. 
Ikke farget innpakning-
spapir med julenisser på. Selv om det er 

på jorda vår! Kanskje vi ikke skal gi hveran-

kjempemange pakker av julenissen, jeg!

3. Kristin Esjeholm 
(36), Oslo:
Jeg vil gi opplevelser 
og tjenester i julegave 
til familie og venner 
i stedet for ting. For 
eksempel: Til en voksen 
person kunne jeg tilby 

gå på kino og hygge seg. Til et barn kunne 
jeg betale inngangsbilletten på 

Tusenfryd. Eller noe an-
net som jeg visste 

at barnet hadde lyst til å være med på. Det er 
omtanken som teller! Julens bud-
skap er å spre glede! I år vil 
jeg glede mine nærmeste 
med slike 
julepresanger.
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Svar: Piggtråd

Hvorfor går svenskene på do utenå lukke døra? 

– Hva får du hvis 

du krysser et pinn-

svin og en slange?

Hva er
grønt og lukter som gulmaling? Svar: De vil ikke at folk skal 

se gjennom nøkkelhullet.

Svar: 
Grønnmaling.



Gavepapirmysteriet

De har planlagt å gå fra dør 
til dør i nabolaget og samle 
inn julegavepapir. I jula blir det 
kastet utrolig mye gavepapir, og 
det meste kan ikke resirkuleres 
sammen med vanlig papir. Der-
for vil Ravn og vennene hans 
samle det inn så det ikke havner 
i papirsøpla. På veien snakker 
de om hva de har fått til jul.

– Jeg fikk den her, sier Embla, 
og drar fram en splitter ny ratt-
kjelke. - Den går superfort. Jeg 
har ikke gjort annet enn å ake 
siden juleaften. Det er så gøy!

– Hva har du fått da Linus, 
spør Ravn.
Linus vrir seg og rødmer. - Jeg 

sier han og prøver å peke på 
ullgenseren han har på seg. 
Men den er så stor og tykk at 
han nesten ikke kan røre på 
armene sine. – Jeg føler meg 
nesten fanget i den, og så klør 
den sånn.
– Du holder i alle fall på varmen, 
sier Frøya og ler.

De deler seg opp i to grup-
per, så de kan rekke over hele 

nabolaget på en time. Linus og 
Embla har med seg hver sin 
søppelsekk. De har ansvaret 
for husene bort til akebakken, 
og husene bortenfor der igjen, 
helt til de kommer til gamle 
fru Andersen. Ravn og Frøya 
dekker husene i den andre ret-
ningen, slik at de får like mange 
hus. De blir enige om å møtes i 
akebakken når de er ferdige.
Etter at Ravn og Frøya har 
besøkt alle husene på deres 
side, er sekkene helt fulle av 
julegavepapir. Når de kommer 
fram til akebakken ser de at 
det allerede ligger to fulle søp-
pelsekker der, og Embla og 
Linus er på vei ned akebakken 
i en forrykende fart på Emblas 
rattkjelke. Linus har tatt av seg 
ullgenseren, men er så opptatt 
av akingen at det ikke ser ut 
som at han fryser.

– Dere var jaggu raske med å 
samle inn, sier Frøya.

– Rask er mellomnavnet mitt, 
sier Embla mens hun fyker 
opp til toppen av bakken igjen,
med Linus på slep.

I samme øyeblikk kommer 

det noen fra veien. Det er fru 
Andersen som kommer på
en spark. 

Hun hilser på dem og smiler.
- Det var vel i dag dere skulle 

komme og hente gavepair, 
men dere har ikke vært hos 

ikke så mange som kommer 
på besøk bortover den veien 
hvor jeg bor. I alle fall var det 
ikke et eneste fotspor å se på 
veien hit, selv om det ikke har 
snødd siden i dag morges. 
Jaja, her har dere uansett 
mine bidrag, sier hun og gir 
bæreposen hun har med seg  
til Ravn. Posen inneholder en 
bunke med pent sammen-
brettet gavepapir.

– Det var rart, utbryter Frøya.
– Skulle ikke Linus og Embla 

– Det virker faktisk som at de 
helt har glemt seg og ikke gått 
den veien i det hele tatt, svarer 
Ravn.

– Hva mener du, spør Frøya.
– Hvordan har de da klart å 

Skjønner du hva Ravn men-
er? Hvordan kan han vite at 
de ikke har besøkt noen av
husene på vei til fru Ander-
sen, og hvordan har de da 
klart å fylle sekkene?

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

Svarfrist 15 januar.

Endelig er julen her! 2. juledag møter Ravn ven-
nene sine Frøya, Linus og Embla.
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.



AKTIV!

ÅRSTID: Vinter

HVA: Pepperkaker på bål

HVORFOR: I denne aktiviteten kombinerer 
du to gode ting; pepperkaker og friluftsliv.

SLIK GJØR DU: 
1. Lag 20 cm lange pølser av pepperkake-
deigen og pakk dem inn i folie. 

2. Legg dem på glørne og la dem ligge der 
ca sju minutter på hver side.

3. Pirk pølsa ut av glørne med en pinne. 
Pass på så du ikke brenner deg!

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

MATFATET:

FRILUFTS-
PEPPERKAKER

DU TRENGER:
Pepperkakedeig

Aluminiumsfolie

Bål

En voksen

ELLERS: Ta med deg en termos med 
gløgg. Da får du garantert julestemning!
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HOT

Rødlista: 
Gaupe

TEKST: Ane Marte Rognskog

HOT or NOT?

NOT

Gaupa er det eneste ville 
kattedyret vi har i Norge. Den 
lever i skogen og  trives  best 
når ingen kan se den. Gaupa 
hører veldig godt, og har 
også godt syn og bra lukte-
sans. Den sniker seg innpå 
byttet når den er på jakt etter 
mat.

Flere ganger har man vært 
nær å utrydde gaupa i Norge, 

-
vis en plan for å overvåke 
og beskytte den norske 
gaupebestanden.

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.

Miljøagentene anbefaler 
julefilm:

Blåfjell 2 - 
Jakten på det 
magiske horn 

Noe er galt i Blåfjell denne vin-
teren. Det er unaturlig kaldt og 
en stor isbre står i fare for å 
ødelegge rødnissegården. 

Dronning Fjellrose vet at noe 
må gjøres. For blåhornet, som 
kan brukes til å endre været, 
har falt i hendene til en slem 
kullgruveeier som bare tenker 
på penger!

Snø
Heldigvis har vi snø på 
vinteren i Norge. Hva 
kan skje med været 
her i Norge etter hvert 
som vi rammes mer av 

mer på www.miljoag-
entene.no/fakta

Is som smelter
Isen i Arktis smelter 
raskere enn noen 
gang tidligere. I år er 
det målt rekordlite 
havis i Arktis – vi 
får håpe den verste 
smeltingen snart er 
over.Snøstormer

Neglesprett

Oljefyring

Gløgg og kakao

Julekalender

Votter

Filmtips:
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Røyslimoen skole 
i Lillehammer vant 
Gå til skolen-
konkurransen!

MILJØAGENTENES 
JULEKALENDER!

Skoler over hele landet deltok på Gå 
til skolen-dagen 6.september.

Det er vi på Miljøagentenes Hovedkontor vel-
dig glade for.

Vinneren av årets Gå til skolen-konkurranse 
får besøk av musikkgruppen Grønske. Grøn-
ske  har laget en forestilling som heter «Cli-
matus- isbjørnen som ville redde jordkloden». 
Forestillingen handler om å ta vare på jorda.

Fra 1 til 24. desember får du:

hemmelige oppdrag

spennende miljøfakta

miljøvennlige juletips

bli kjent med rødlistedyr

være med i miljøagentenes jule-
konkurranse

miljøagentenes nettsider.

katt taster du inn følgende nettadresse i 
nettleseren: www.miljoagentene.no/katt

Konkurransen:
Deltar du i Miljøagentenes store julekonkur-

-
mier!
De dagene det ikke er kodeord i lukene 

Når du har samlet alle bokstavene setter du 
de sammen til et løsningsord.

Løsningen sender du til: 
post@miljoagentene.no
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Aksjon miljøvennlig jul!

Det meste av gavepapiret vi pakker inn julegavene i er ikke 

miljøvennlig.I Norge bruker vi hvert år mer enn 60 mil-

lioner meter julepapir.
Bruker du gråpapir eller avispapir i stedet, 

gjør du en innsats for en mer miljøvennlig jul.

Til høyre finner du lapper med AKSJON 

MILJØVENNLIG JUL!
Lappene tar du med deg til butikkene eller 

kjøpesentrene hvor de har egne pakkedisker. 

Heng lappene godt synlig på pakkedisken så 

alle som kommer dit kan se dem.

På den måten oppfordrer du alle til å bruke 

miljøvennlig gavepapir!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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Hybridskolen
Sammen med lærer Håvard Tjora skal miljøagent 
Jeppe (9) lære voksne om hybridbiler!
TEKST  /  FOTO: Kristian S. Aas

- Det er spennende å hjelpe 
til med å spare miljøet, fortel-
ler Jeppe. Han ble medlem av 
Miljøagentene da han var liten 
og har blitt mer og mer aktiv 
etter hvert som han har blitt 
eldre.

Nå er Jeppe med i en kam-
panje Toyota har laget for at 
folk skal få mer kunnskap om 
hybridbiler.

Toyota har produsert hybrid-
biler i 15 år.  I fremtiden ønsker 
de å lage biler som ikke slipper 
ut noe eksos.

– Det er mange som ikke vet 
hvordan en hybridbil egentlig 
virker. Teknologien er nemlig 
litt ukjent ennå, sier Marius 
Nordby som jobber i Toyota. 

– Vi vil gjerne informere om 
hva hybrid er og hva vi mener 
er fordelene med slike biler.

Derfor har Toyota nå laget en 

egen Facebook-kampanje for 
å  lære folk mer om hybrid-
biler. Det er denne kampanjen 
Jeppe og Håvard er med i.

Men hva mener Jeppe om 
miljøbiler?

– Jeg synes det er viktig å gå 
så mye du kan. Da sparer du 
miljøet mest. Men jeg kommer 
nok til å kjøpe meg en hybrid-
bil når jeg blir stor, sier Jeppe.

Visste du at lærer Håvard 
Tjora har skrevet flere 
bøker?  Hvis du er med i 
Miljøagentenes store jule-
konkurranse kan 
du vinne den ene 
boka hans: 
«Mattemagi».
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Nytt lokallag
Miljøagentene har fått lokallag i 
Lillesand. I sommer var familien til 
Sarah og Selma fra Lillesand  på 
Miljøfestivalen. Etterpå bestemte 
de seg for at de ville starte opp 
Miljøagentene i hjembyen sin. 
Lokallagsagenten fra Hoved-
kvarteret, Ane Marte tok turen 
nedover til Sørlandet og ble med 
på oppstarten. Det ble arrangert 

Lokallaget på 
Kråkerøy
Miljøagentene på Kråkerøy startet 
opp høsten 2010.
TEKST  /  FOTO: Ane Marte Rognskog / lokallagsagent

natursti 
og servert økologiske 

fruktspyd for de oppmøtte barna.

Barnestyre i 
Tønsberg
 Miljøagentene i Tønsbergdistriktet 
har nå fått på plass et styre som 
består kun av miljøagenter, ikke 
voksne personer. Det nye styret 
ble valgt på et kafemøte. Der 
spiste miljøagentene kake, drakk 
kakao og laget lommebøker av 
brukte melkekartonger.
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Det var Hanna Finstad i klasse 
4 b på Rødsmyra Skole som 
hadde lyst til å starte lokallag. 
Hun fikk hjelp av moren sin til å 
invitere klassekameratene sine.  
Nå er alle i klassen hennes, og 
flere fra andre klasser på skolen, 
med i Miljøagentene.

På de månedlige treffene til 
lokallaget møtes 15-20 barn  
hver gang.

De er veldig opptatt av miljøet, 
men det sosiale er også viktig, 
forteller medlemmene.

 Miljøagentene på Kråkerøy 
har vært på fabrikk-

besøk på  

Brynhild Godterifabrikk. Der fikk 
de intervjue sjefen på fabrik-
ken om hvordan de jobbet med 
miljøet.  De fikk også omvisning i 
fabrikken, og en svær godtepose 
med seg hjem!

Lokallaget har også vært på 
bondegårdsbesøk hos en lokal 
melkebonde, arrangert båltur, 
badetur, skogstur og sykkeltur. 
Sammen med Natur og Ungdom 
har de også markert Earth hour 
i gågata. Dessuten har de bakt 
økologiske boller i vedfyrt bakeri, 
gjennomført spørreundersøkelse 
om miljøvaner, møtt ordføreren, 
hatt kildesorteringskonkurranse 
og fått omvisning på gjenvinnings-
anlegget FREVAR.

 

 

Nytt styre i 
Sandefjord
Lokallaget i Sandefjord har valgt 
et helt nytt styre, og har mange 
spennende planer fremover. 
For tiden har de sin egen Gå 
til skolen-aksjon som de kaller 
«Miljøveien». Målet er å få enda 
flere til å gå til skolen. Lokallaget i 
Sandefjord planlegger også tur til 
Teknisk Museum i Oslo, og studie-
tur til Sverige eller Danmark for å 
se på vindmøller.

Redesign i Vågan
I Vågan er lokallaget i full gang 
med aktiviteter fram mot jul. Den 
siste tiden har de vært inndelt i 
flere grupper som har vært på 
kurs i redesign i butikken Rundt 
& Rundt Redesign. Se bilder på 
www.miljoagentene.no/lokallag.

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.

Hver desember møtes de i 
skogen og tenner bål og lager 
grøt. I desember i år skal de 
også arrangere miljøvennlig jule-
verksted.

Miljøagentene på Kråkerøy 
hilser til alle lokallagene rundt om 
i Norge og håper alle har det like 
hyggelig som dem når de treffes!
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TEKST: Sofie Neilson ( 2,5 år)
FOTO: Heidi L. Neilson

Sofie har vært miljøagent 
siden verdens miljødag 
5.juni  2010. Da var hun 
bare en måned gammel!

Det er viktig at søppel 
ikke blir liggende på bak-
ken. Når jeg ser søppel 

på bakken tar jeg det 
opp og går til mamma.
Så går vi og kaster det i 
den riktige søppelbøtta. 
Det som kastes i bøtta 
med blå pose kan f.eks 
bli til lokk. Det som 
kastes i den grønne po-
sen kan bli til ny mat, 
som epler.

Det er viktig å plukke søppel
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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 jule-
stjerner 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 solen egentlig 
er en stjerne? Den virker 
mye større enn de andre 
stjernene fordi den er så 

nærme jorda!

Finn
julestjernene!

Fargelegg 
snøflaket
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ROTTE
TEKST: Dyrevern UNG

Rotter liker å klatre. 
Rotter bor sammen med 
familien sin i huler under 
jorda. Når de klatrer, bruker 
de halen som hjelp. 

Det beste rotter vet er å gnage på 
kvister og spise godbiter som nøtter 
eller eple. De liker å bo sammen med 
andre rottevenner, og liker å gjemme 
seg bort.

Du kan være en god venn for rotta ved 
å la den få gå fritt inne, klø den bak 
øret og stryke den på hodet. 

Visste du at rotter kan...
– ta seg en svømmetur og synes at 
det er gøy? 
– lære seg å komme når du roper 
navnet deres? 

Men pass på!
– Rotter kan lett bli forkjølet.
– Ikke alle rotter liker å bli kost med. 

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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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.



3. Hvor mye 
julepapir bruker 

nordmenn hvert år?
a. Over 600 meter

b. Over 6 millioner meter 
c. Over 60 millioner 

meter

4. Hva har lokal-
laget i Vågan holdt 
på med i det siste? 

a. Badet i sjøen
b. Hatt kurs i redesign

c. Ryddet på loftet

1. Hva kjøper Kron-
prinsessen alltid når hun er 

ute og reiser?
a.  Synåler og strikkepinner

b. Sjokolade
c. Klimakvoter

6. Rotter kan bli..
a. Kattunger

b. Over 100 år
c. Forkjølet

Leser du bladet nøye bør 
du finne svar på det meste. 
Løsningen står på side 28.

5. Hva heter 
forestillingen Gå til 

skolen-vinneren får i premie?
a. Climatus-isbjørnen som

 ville redde jordkloden
b. Klimakokkos

c. Isbjørnen Kos på ferie

2. Hvor mange 
truede arter finnes 

det i Norge?
a. 200
b. 2000
c. 3000

QUIZ
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Vi har alle et 
ansvar for fram-
tiden

13 år gamle Thushana er miljøagent 
fra Sri Lanka. 
Alle levende vesener må forbruke. Både dyr 
og mennesker trenger mat, drikke og et sted 
å bo. Forbruk betyr at man bruker ting som 
blir borte eller må kastes etterpå.

Når dyr spiser, bruker de opp maten slik at 
de må skaffe mer. Når vi mennesker kjøper 

mat, klær og ting, må vi ofte kaste embal-
lasje. Og når vi forbruker for eksempel strøm, 
bruker vi opp en ressurs.

I Sri Lanka er vann en ressurs mange 
har for lite av. Men de som har tilgang på 
vann bruker mye og tar ikke ansvar for 

rike mennesker som spiser mye, og noen 
kaster til og med mat.  Noen barn her man-
gler klær, fordi de ikke har råd til å kjøpe 
det. Samtidig er mange vant til å være 
opptatt av siste mote. De har klær de ikke 
bruker eller de kaster klær de ikke lenger 
vil ha. Jeg synes det er viktig at vi lærer å 
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WNORD / SØR
Hva gjør miljøagentene i andre deler av 
verden? Les om det her!

Verdenskart, der 
India er gult. 
Sri Lanka 
ligger rett 
ved India 
og er 
merket 
med rødt.

Miljøagenter på Sri Lanka.

Thusana skriver artikkelen sin.



Nye miljø-
agenter i Afrika!
TEKST  /  FOTO: Trine Strømme

Togo er et lite land i Vest-Afrika.
Litt nord for hovedstaden Lomé lig-
ger landsbyen Tsiko. Innbyggerne der 
har laget en plan for hvordan de skal 
redde skogen og miljøet der de bor.

Planen kalles », og i sommer 
var representanter fra det norske naturvern-
forbundet på besøk i Tsiko for å høre mer 
om den. Naturvernforbundet er de voksnes 
miljøorganisasjon i Norge.

Barna i Tsiko syntes det var spennende å 
-

stemme og si sin mening om natur og miljø. 
Det er ikke så vanlig i Togo at barn blir lyttet 

være med i Miljøagentene de også.

Etter jul kan du lese mer om hvordan det 
går med miljøagentene i Togo. Følg med!

begrense oss og tenke på hva vi egentlig 
trenger.

Vi kan lære av hvordan biene gjør det. De 
tenker ikke bare på seg selv. Når sola skin-
ner, lager biene honning som de sparer til 
været er dårlig. Honningen deler de med de 
andre biene.

Forbruk uten ansvar gjør at noen men-
nesker ikke får behovene sine dekket. Da 
kan de bli syke og ulykkelige. 

Vi må lære oss å ikke bare tenke på oss 
selv, men ta større ansvar for forbruket vårt. 
Det er viktig at vi hjelper hverandre.
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Køen for å melde seg inn i Miljøagentene ble lengre 
og lengre.



Premieoppgave 1 
Todelt oppgave!

1.

2.

3.

4.

5.
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PREMIEOPPGAVER 1
Prøv å svare på minst to av premieoppgavene!Lykke til!



Premieoppgave 2
Hva heter fargene på engelsk? Fyll inn or-
dene som hører til bildene og stokk om på 
bokstavene i de gule rutene. Da vil du kom-

me frem til noe du kan bøye.

OBS! Det er de ENGELSKE ordene vi er ute 
etter for fargene, 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: 15. januar 2013.

Premieoppgave 1:
Del 1:  1:.............. 2:............... 3:................ 4:............... 5:....................
Del 2:  1:.............. 2:............... 3:................ 4:...............

Premieoppgave 2:
Ordet er:....................................................................................................

Premieoppgave Miniagentene:....................julestjerner.

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 5 / 2012
Løsning på oppgave 1:
Ordet er: MØRKETID
Løsning på oppgave 2:
Ordet er: PANTE
Vinner av premieoppgave 1: 
Ida Holm, 10 år, Siggerud
Helge Bjerkeset, 8 år, Bryne
De får spillet: Rummikub

Vinner av premieoppgave 2: 
Simon Andreas Laugsand, 12 år, Steinkjer
Ellen-Kristine Sørvåg, 11 år, Bærums verk
De får Klimaboka

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

Løsning på Miniagent-
oppgaven:
12 Melkekartonger

VINNER: Olivia Salicath, 4 ! år, Oslo
Hun får en isbjørn t-skjorte

Løsning på Ravn-historien:
Det var Sofia som hadde vært innom 
og hentet bildet, mens hun var ute og 
luftet hunden sin. Ingen av de fire er 
blonde, men det er Sofias hund.

VINNER: August von Krogh, 4 år, 
Duken.
Han får en Miljøagent t-skjorte

Vi gratulerer!

LØSNINGER / VINNERE

TEMAET I 
NESTE BLAD ER:

SNØ
Da får du blant annet lære om isbjørnen 

og lese om miljøutfordringene
 i Arktis.
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Miljøagentene takker for støtten!

!"#$%&$'())
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Vi vil gjerne ha masse flotte tegninger av 
søte, morsomme, rare, spennende dyr!
Husk å legge ved fullt navn og adresse 
så vi vet hvem du er.
Fem heldige vinnere får et fint tegnesett 
som de kan tegne enda flere flotte 
tegninger med. Send tegningen din til oss i posten 
eller på mail: post@miljoagentene.no

.%/0%1+012&&#03%

STIFTENE I DETTE 
BLADET KOMMER TIL 
Å DUKKE OPP IGJEN.

SOM BINDERS.

Det fi nnes mer verdi i din bedrifts bakgård enn du kanskje tror. Selg jern- 
og metallfraksjonene dine til oss. Vi kjører ut og henter containere etter 
ditt behov.

I tillegg til å gjenvinne metall er vi også spesialister på restavfall, EE-avfall,
papir, plast og farlig avfall. Vi tilbyr ganske enkelt en komplett løsning innen 
avfallshåndtering for bedrifter og privatkunder. Lønnsomt for deg. Lønn-
somt for samfunnet. Les mer om hvordan vi skaper økte verdier av avfallet 
ditt på www.stenarecycling.no.

Tel: 63 86 86 00 
www.stenarecycling.no

Stena

 gjenvinner

 alle typer 

avfalll!



Miljøagentene takker for støtten!

Miljøagentene takker for støtten!
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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
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Vi på hovedkvarteret ønsker alle 
miljøagenter et godt nytt år!

Dette er noe av det du kan glede 
deg til neste år:

Batterijakten           

Neste år arrangerer Miljøagentene 
en batterikampanje som alle skoler i 
Norge kan delta på. Alle klasser som 
er med og samler inn batterier er med 
i konkurransen om en helt spesiell 
premie!

Gå til skolen-aksjonen

Neste høst arrangerer Miljøagentene 
Gå til skolen-aksjonen igjen. Det skjer
torsdag 5.september. Gi beskjed til 
læreren din allerede nå.

Miljøagentes landsleir

11-13 oktober er det tid for Miljøagent-
enes landsleir. Følg med i Miljøagent-
rapporten og på www.miljoagentene.no 
for mer informasjon.


