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FERSK SLADDER! Signe er ny leder i Sentralstyret:

«Miljøagentene 
er en kjempe-
kul og viktig
organisasjon!»
– Signe Lindebråten

QUIZ

Vibeke benekter alt og gir Julenissen skylda.

STORE
AVSLØRINGER:

Er maten på 
leiren EGENTLIG 
økologisk?

ULVEN

Har du 
hørt?

LEIRENS 
KÅRINGER:
Hvem er leirens 
miljøsvin?



TAKK 
for en 
fantastisk 
landsleir!

SLADDER!

Nå holder du i dine hender 
den flotte leiravisa ”Ulven”. 

Den ble laget av mange dyk-
tige miljøagentjournalister på 
leiravisverksted på Haraset i 
oktober 2013. 

Agentene har stilt masse 
spørsmål og tatt mange fine 
bilder. De har vært journalister 
hele døgnet og gjort en fantas-
tisk innsats for å gi deg alt det 
beste fra landsleiren. Resulta-
tet er rykende ferskt sladder, 
spennende nyheter, miljøquiz, 
masse intervjuer med miljøa-
gentene på landsleiren og mye 
mer. Kos dere! 

Fra alle oss som har jobbet på 
leiravisverkstedet, og absolutt 
alle andre som har jobbet på 
landsleiren – Tusen takk for en 
fantastisk flott leir!

Hilsen redaksjonen

ULVEN gir deg det ferskeste slad-
deret fra leiren!

Sladder om 
agentene fra leiren:

Er kjæresten til Laura her på leiren 
eller ikke? Hun sier han heter 
Axel, men hun vil ikke si om de har 
kysset. 

Det sies at det spøker i rommet 
ved siden av spisesalen. Når vi 
jobbet med leiravisen blinket ly-
sene i taket, men når Anne så opp 
stoppet det å blinke. Mystisk! 

På denne miljøagentleiren har vi 
merket at Laura (11 år) og Axel 
(11 år) er kjærester. De var på 
sportsleir på Askøy. De andre som 
var der merket at Laura og Axel var 
forelska og alle spurte dem: ”Har 
dere blitt sammen nå?”. De svarte 
nei, men etter at folk hadde spurt 
en stund – mange, mange - gang-
er sa de JA. Nå har de vært sam-
men i 4 måneder. De ble kjærester 
nest siste dagen på sportsleir går 
IKKE på samme skole. 

Victor har hatt en kjæreste. Hun 
heter Una og de var sammen i 1 
år. Victor slo opp. 

Sladder om de voksne på 
leiren: 

Ola snuser mye. Han er avhengig. 

Natalie er redd for kuer.

Pernille sier hun er liksommora til 
Ane Marte. Hun er skikkelig gam-
lemor. Minst 40 år. 

Da Jo og Signe var små spiste de 
kattemat. De bekrefter de begge to. 

Tilhengeren til energikampen holdt 
på å velte, men tjukka Ane Marte 
satt seg på den, så gikk det bra. 

Magnus har en kjæreste som kom-
mer fra verdens kuleste plass. 

Sigrid er forelsket i Ola, men 
Ola har kjæreste. Sigrid er likevel 
forelsket. 

Magnus avslører at Line og Hå-
vard er kjærester. Line sier det er 
sant. 

Linda sier til alle at hun er 36år 
men hun er egentlig 46 år. 

Intervju med Signe
Signe er ny leder for Sentralstyret.
TEKST: Elida  /  FOTO: Victor

– Hvordan er det å bli valgt til 
leder?
– Det er kjempegøy og jeg gleder 
meg masse og jeg er veldig stolt 
fordi Miljøagentene er en kjempekul 
og viktig organisasjon!

– Hvorfor er du opptatt av klima?

– Det er fordi klimaendringene går 
utover fattige folk i hele verden.

– Hvis du fikk velge å være i en 
nytte i naturen en helg, eller på 
shopping i en by en helg, hva 
ville du valgt?
– Jeg hadde valgt shopping!



Hei, Vibeke!

Flere miljøagenter 
på vei! 
Ane Marte er gravid! Han som har gjort henne gravid 
heter Pål. Pål er også lav, og han er fra Bærum. Victor 
har flere kilder på saken, men Ane Marte reagerte med 
sjokk og stillhet. Hun trodde nemlig at ingen visste det. 
TEKST: Victor og Laura

TEKST : Gabriela

Hva er bra med å være 
Miljøagent?

– Kontakten med alle 
barna!

Anikka: det er flott! 

Ole: fra miljøet får vi mat og 
vann, så det er superduperbra!

Linda: megabra, for da har 
vi ren luft og rent vann – uten 
det hadde vi ikke kunne levd.

Kine: i skogen er det ikke så 
mye søppel som i byen, og 
det er bra!

Vil du vite mer om Ane Marte 
sitt barn? 
Laura ble bare mer nysgjerrig, og 
satt seg ned med Ane Marte, etter 
at sjokket hadde lagt seg, for å få 
vite mer om saken. 
– Er det gutt eller jente? 
Ane Marte: Det er gutt.
– Hva skal han hete? 

Ane Marte: Det vet vi ikke enda. 
– Hvem er faren? 
Ane Marte: Det er samboeren min 
Pål. Vi møttes på gata. Vi var nest-
en naboer. 
– Har du allerede gjort noe for å 
forberedt for barnet? 
Ane Marte: Nei, ingen verdens ting. 

AVSLØRING: 
Hvem vant egentlig natt-turstien?
Leiravisen Ulven avslører hvem som EGENTLIG vant 
Natt-turstien. 
TEKST: Victor og Albert

Miljøjournalistene Victor og Albert har gravd dypt og kan nå avsløre 
fra sikre kilder hvem som faktisk vant natt-turstien. Lag nr 8 fikk hele 
18 poeng hele 3 poeng foran de som ble nest best. De andre
plasseringene vil vi ikke avsløre, men vi kan si så mye som at det var 
veldig jevnt.

Hva synes du 
er bra med 
miljøet? 

TEKST : Gabriela

Hvorfor lukter bæsjen deres så 
vondt?
Kua: MØ! MØ!

Hva heter du?
Kua: MØ!

Intervju med kua
TEKST: Victor Larsen Steenberg (10 1/2 år)



TEKST : Ellen  /  FOTO: Nora

Adam, Jonatan og 
Johannes: 
1. Fotball, bordtennis og billiard.
2. Fordi vi tenker på miljøet 
og det er gøy å være med på 
aktivitetene.
3. Vi har blitt mest kjent med 
hverandre.

Line: 
1. Å møte alle de miljøengas-
jerte ungene.
2. Jeg jobber i Natur og 
Ungdom fordi det er gøy og 
viktig!
3. Jeg har blitt mest kjent 
med Victor, tror jeg. 

Kaja: 
1. Å treffe nye folk.
2. Fordi jeg vil ha en fin fremtid.
3. Jeg har blitt mest kjent 
med Gabriella.

1. Hva synes 
du er best på 
leiren?

2. Hvorfor ville du være 
miljøagent/NUer?

3. Hvem har du blitt 
mest kjent med i løpet 
av helgen?

Sjokolademysteriet
Hvem var det som glemte smakene til sjokoladen?
TEKST: Victor Larsen Steenberg (10 1/2 år

Hvem var det som glemte smakene til sjokoladen? Linda sier at det ikke 
var henne. Det var Vibeke!
Vibeke sier at det ikke var henne. Det var julenissen! Jeg så det med mine 
egne øyne. Julenissen sier at det var Vibeke. 
– Jeg sverger, det var ikke meg, jeg har bare vært her å laget gaver hele 
sommeren. Vibeke får ikke gaver i år. 
Konklusjon: Leiravisen er ganske sikker på at det var Vibeke som glemte 
smakene til sjokoladen! Får hun smake eller ikke?

Dialekt 
på leir
TEKST: Nora  /  FOTO: Ellen

Hva er det rareste ordet i 
dialekten din og hva betyr det? 
Linda: Kopptua, det betyr kjøkken-
klut.
Jo: matti,  det betyr masse.
Emma: Jeg kommer ikke på noe.

Hvilket ord bruker du mest? 
Linda: ”Heia”, det betyr ”hei”.
Jo: ”J....”, det er ett banneord.Emma: 
”Æ”, det betyr ”jeg”.

Hva synes du om dialekten din? 

Linda: Jeg er glad i den, og kjem-
peredd for å miste den. 
Jo: Det finnes mange som er finere.
Emma: Synes den er fin.

Hvordan dialekt har du? 
Linda: Lofoten, kabelvåg.
Jo: En blanding mellom Hamar- og 
mossedialekt.
Emma: Lofoten, Kabelvåg



TEKST : Victor og Elida

Mailiss: 
Det er kult fordi det er fint og 
ser kult ut!

Line: 
Det er kult fordi det er fint og 
fordi okser har det. 

Ane Marte: 
Det er kult fordi jeg synes jeg 
ser kul ut. Og elsker det!

– Om 
piercinger!

Victor og Elida har 
snakket med noen av 
de voksne på Land-
sleir13, og har fått noen 
meninger om hvorfor 
piercing er kult.

AVSLØRING: 
Er maten på landsleir 
egentlig økologisk?
Mye av maten på landsleir er ikke økologisk. 
Er de for late eller bør man kjøre lenger for å få tak 
i økologisk mat?
TEKST: Victor

Det er mye som ikke er økologisk, men litt er økologisk. 
– Vi kjøpte alt vi kunne finne som var økologisk. Hvis vi skulle ha alt 
økologisk, så måtte vi ha dratt lenger. I småbutikkene i nærheten er 
det ikke så bra utvalg. Det sier Thomas, som jobber på kjøkkenet.
Jeg synes at han kunne handlet på butikkene som er langt unna, før vi 
kom hit.

MILJØARBEID 
Det er mange som har miljøarbeid i sitt land. 
Her har jeg spurt noen om hvem de synes har best 
miljøarbeid. 
TEKST: Elida

Hvilket land synes du er best 
på miljøarbeid? 

Linda: Jeg synes at Norge er det, 
fordi vi har en egen barneorgani-
sasjon! 

Signe: Sverige, fordi de ikke har 
olje og spiser mye økologisk mat. 

Ane Marte: Norge, fordi de har 
ekte miljøagenter som passer på 
miljøet.

Line: USA, fordi de som er mil-
jøaktivister der er så tøffe. 

Mailiss: Norge, fordi miljøa-
gentene, Natur og Ungdom og 
Naturvernforbundet er så bra. 



Energiverkstedssjef

AIYANA 
TEKST  /  FOTO: Sara

Hva gjør dere på energi-
verksted? 
– De som er der for ett oppdrag av 
Teknisk museum om å finne mest 
mulig ut av fornybar energi. De 
måtte svare på spørsmål og gjøre 
energioppgaver. 

Hva er det mest kompliserte 
på energiverkstedet? 
– Det er nok å lage bioenergi fra 
fotosyntesen. 

Hva synes du er det morsom-
ste her? 
– Det er det Miljøagentene lærer 
meg. 

Hva er det beste med Miljøa-
gentenes landsleir?
– Å møte barn som er opptatt av 
noe som jeg synes er kjempeviktig. 

TEKST : Gabriela
TEKST : Ellen

Anne: New Kids On The 
Block. Jeg var forelska i 
Jordan.

Ingeborg: A-Ha. 

Hanne: A-Ha. Jeg likte 
Magne Furuholmen.

Magnus: morfar. Fordi 
han var så smart og veldig 
flink til å leke da jeg var barn.

Linda: David Bowie. Han 
var veldig kul og sang kjem-
pebra.

Ane Marte: Mammaen 
min. Fordi hun er den tøff-
esten mammaen i verden!

Vibeke: Modern Talking. 
Tomas Anders han var inmari 
kjekk, men jeg tror han var 
homo.

Om 
Landsleir 13

Om tenårings-
idoler!

Hvorfor liker du å være 
her på Landsleir13?

Hvem er ditt tenårings-
idol?

Deborah: 
Fordi jeg liker å se hva barna 
gjør på.

Signe: 
Fordi kidsa er kule!

Ola: 
Fordi det er kult å bli kjent med 
andre Miljøagenter.

Aiyana: 
Gøy å fortelle sladder til barna.

Håvard:
Å treffe nye folk.

Mini-quiz
LAGET AV: Elida

1. Hvor stor firedel av landet 
vårt er dekket av skog? 

2. Hvilken farge har melken til 
flodhesten? 

3. Hvem er leder i Naturvern-
forbundet? 1. ¼    2. Rosa    

3. Lars Haltbrekken
4. Silje Lundberg
5. Bård Vegard Solhjell
6. I elektronisk avfall

4. Hvem er leder i Natur og 
Ungdom? 

5. Hva heter miljøvernminis-
teren?

6. Hvor skal man kaste batter-
ier?

VibekeAne Marte

Magnus

Anne

Linda

Hanne



TEKST : Sara

Hanne: 
Hund, fordi jeg har hatt hund i 
11 år og er veldig glad i den.

Ella: 
Katt, fordi jeg har en hjemme 
og er veldig glad i den.

Elida: 
Ape, fordi de er morsomme 
og menneskelige.

Signe: 
Oter, fordi de er kjempesøte.

Om dyr!

Hva er favorittdyret ditt 
og hvorfor det?

Søppel på landsleir
Hvordan står det til med landsleir søppla?
TEKST: Elida og Victor

Hvor mange søppelfraksjoner har de på kjøkkenet? Victor og Elida har 
sjekket saken. De har plast, restavfall, papp, glass og metall. 
– Dette er bra, sier Victor. Iallfall bedre enn å ha bare én.

Hva gjør de på 
sjokoladeverkstedet?
Vi har snakket med Elida 10 år på sjokoladeverkstedet 
på Miljøagentenes landsleir. Her er hva hun svarte
TEKST: Victor Larsen Steenberg (10 1/2 år

Kjøkkensjefen er 
også fornøyd med 
søppelsorteringen.

Hva gjør dere her?
– Vi lager økologisk sjokolade. 

Hvorfor valgte du sjoko-
ladeverkstedet?
– Fordi jeg elsker sjokolade, og for 
det var det beste alternativet.

Hvorfor liker du å lage økolo-
gisk sjokolade?
– Fordi det er økologisk og det er 

bedre for miljøet.

Er det vanskelig å lage sjoko-
lade?
–Det er litt vanskelig, men gøy.

Hvorfor er økologisk sjokolade 
bedre enn vanlig sjokolade?
– For i vanlig sjokolade er det 
palmeolje, men i økologisk sjoko-
lade er det ikke det. 



Hei, Natalie!

Leirens miljøsvin:
Marit fra Bærum (35 år)
– Kastet batteriene rett i 
søpla. Nå angrer hun.

Laura fra Askøy (11 år)
– Hun har vært glad i å smile 
hele livet fordi hun er en glad 
person.

Anne fra Bergen (34 år)
– Hun har surfet med en leop-
ardhai i Nicaragua.

Leirens glis:

Leirens tøffeste:

Vitser og gåter

TEKST : Gabriela

Hvorfor liker du å lage 
buttons, Natalie?

– Fordi det er gøy å lage 
dem!

TEKSTER AV : Vårin, Sonya Lii, Kristiane og Laura

Hørt om apen som slengte seg fra 
sju til åtte? 

Ole: Når jeg blir stor skal jeg gifte 
meg med bestemor. 
Pappa: Men det er jo moren min! 
Ole: Men du giftet deg jo med 
moren min. 

Kelner, det er en flue i suppa mi! 
Kelneren: Da må du betale ekstra. 

Det var to fedre som gikk på fiske-
tur med hver sin sønn. De fikk tre 
fisk til sammen og det ble en hel 
fisk til hver. Hvordan? 

Hørt om vampyren som ble vege-
tarianer? Han spiste bare blodap-
pelsiner. 

Et énetasjeshus var helt rosa. 
Hvilken farge hadde trappa?

Svar: Det var jo bare én etasje! 

Svar: Det var en bestefar, en far 
og en sønn.

LEIRENS 
KÅRINGER

Laura lurte på hvilken av de voksne på leiren, som 
flertallet av barna synes er kulest. Denne kåringen har 
mange av de voksne gledet seg til. 
En av dem er Ane Marte. Hun har nemlig vunnet 
kåringen om den kuleste voksne på leiren. 
Og ikke nok med det; hun har vunnet med 4 poeng 
fremfor alle de andre!


