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Inkluderer medlemsskap 
i Miljøagentene for alle 
barn i husstanden.

Kjære miljøagent!

Miljønytt

TEMA: Økologiske griser

Hva spiser verden?

På fotoutstilling

Miljøagent Ravn

Batteriskolen

Aktivitet: Lag sitronbatteri

Matfatet: Økologiske oppskrifter

Lokallaget: Kringlebotn

Dyrevenn: Minigris

Miniagentene

Premieoppgaver

Løsninger og vinnere

REDAKTØR: Anne Bleiklie
GRAFISK UTFORMING: Ingvild Wollstad
BIDRAGSYTERE: Anne Bleiklie, Ingvild Wollstad, Connie Vinje, Tor Bjarne 
Christensen, Tore Jardar Skjønsholt Wirgenes, Magnus Røed Hestvik, Emilie 
Beraas, Ane Marte Rognskog, Maiken Sele, Line Lønning
FORSIDEFOTO: Anne Bleiklie
KORREKTUR: Marthe Burgess
OPPLAG: 12 500

Miljøagentene
Mariboes gate 8, 0183 Oslo
post@miljoagentene.no
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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: Solstråle

YRKE: Miljøagent med rett til å si ifra!

Min største miljøbragd: 
Sorterer søppel, og slukker 
lyset i rom jeg ikke er i.

Min største miljøtabbe: 
Er å kjøre bensinbil 
istedenfor el-bil.

Derfor er miljøvern viktig: 
Vi må ta vare på naturen, 
fordi vi har bare en jord-
klode.

Miljøvennlig hilsen fra 
miljøagent Connie

Godt nytt miljøagentår!

Dette nummeret handler om mat, 
og hvorfor økologisk og kortreist 
mat er bra for både deg, naturen og 
miljøet. Vi skal bli kjent med en grise-
bonde, dra ut i verden for å se hvor 
mye mat forskjellige familier spis-
er på en uke, og du får flere gode 
oppskrifter på deilig økologisk mat.

Går du i 4. klasse? Da kan du være 
med på Batterijakten. De beste bat-
terijegerne vinner bærbare PCer til 
hele klassen. I dette bladet kan du 
lære mer om hvordan batterier virk-
er, og hvordan du kan lage et batteri 
av en sitron!?

Ane Marte skal snart få en baby. 
Hurra! Derfor skal Emilie Bersaas 
jobbe med lokallag her på Hoved-
kvarteret. 
Emilie kommer fra 
Haugesund, men nå  
bor hun i Oslo. 

– Jeg synes det er 
skikkelig kult at jeg 
får lov til å jobbe i 
Miljøagentene, for-
di jeg elsker å være 
i aktivitet ute og fordi jeg synes det 
er viktig at vi tar vare på jordkloden 
vår, sier Emilie.

Vi på Hovedkvarteret gleder oss 
masse til alt Miljøagentene skal finne 
på i 2014!

FØLG OSS!
Twitter: @miljoagentene

Facebook.com/miljoagentene

Instagram: @miljoagentene

                 
    

     
 ALDER: 11 år

Emilie.

03

KJÆRE 
MILJØAGENT!

HEI!



Klimaavtale i 
fotballstadion
TEKST: Tor Bjarne Christensen /  FOTO: Przemysław Jahr

Arbeidet med en ny klimaavtale fortsetter. Det ble 
bestemt på FNs klimatoppmøte i Polen før jul. Der 
møttes folk fra alle verdens land i en stor fotball- 
stadion  for å bli enige om klimatiltak. Målet er at 
verden skal få en ny klimaavtale til neste år. Den skal 
hindre farlige klimaendringer i fremtiden. 

Økologiske 
grønnsaker, rett 
fra gården
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Johnny Scriv Istockphoto

Drømmer du om å eie din egen gård? I Vestfold kan 
folk kjøpe en liten del av en gård og hente sine egne 
poteter, gulrøtter og andre grønnsaker, rett fra jorda, 
alt sammen økologisk dyrket. Man kan også være 
med på gårdsarbeid. Det er planlagt flere slike an-
delsgårder i Vestfold, og de finnes også andre steder 
i Norge. Kanskje er det en slik gård der du bor?

Snøleopardunger 
skaper håp
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Prensis Istockphoto

Snøleopardene er blant verdens mest utryd-
ningstruede arter. Det sjeldne kattedyret lever i 
fjellstrøk i Asia, og det er bare 6000 snøleopard-
er igjen i hele verden. I et område i Sibir var 
snøleopardene nesten helt utryddet, men nå 
skaper bilder av lodne unger nytt håp. Det tyder på 
at det blir flere snøleoparder i området. Det gir håp 
for ett av verdens flotteste kattedyr. 

Lappuglen er en av våre største ugler.
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MILJØNYTT
Hva er nytt?
Her får du vite hva som skjer på miljø-
fronten, i Norge og ellers i verden.



Miljøvennlig 
hundreåring 
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Klaus Helgert

I år fyller miljøorganisasjonen Naturvernforbun-
det hundre år. Naturvernforbundet har kjempet for 
å bevare fosser, urskoger, nasjonalparker, rovdyr 
og truede arter helt siden første verdenskrig. 
Det er lenge det! Miljøagentene samarbeider 
tett med Naturvernforbundet. Faktisk var det folk 
i Naturvernforbundet som startet Miljøagentene. 
Kanskje foreldrene dine er medlemmer? 

Nei til mer 
skuterkjøring
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Alpophoto Istockphoto

Det kan bli mye mer kjøring i skog og mark. Regjer-
ingen har bestemt at over hundre kommuner skal 
få lage egne løyper for snøskuterkjøring. For villrein, 
fjellrev, rovfugler og rovdyr er det dårlige nyheter, for 
de blir skremt av motorstøy. På Turistforeningens 
nettside kan du skrive under på et opprop mot mer 
skuterkjøring i naturen.

Norges største 
solcelleanlegg
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  ILLUSTRASJON: Dragan Grkic

Har du tenkt på hvor strøm kommer fra, hva det 
er som driver vaskemaskiner, kjøleskap og mobil- 
telefoner? I Norge henter vi mesteparten av 
strømmen fra fossene våre, men vi kjøper også 
strøm laget av kullkraftverk i utlandet. Slike kraft-
verk gir store klimautslipp. I Hamar har de bygd 
landets største solcelleanlegg. Det produserer 
nok strøm til tre familier, bare fra sollyset. Det er 
miljøvennlig det!
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Lykkelig økogris!
Tore Jardar driver gården Virgenes i Vestfold helt 
økologisk sammen med kona Michelle og den lille 
datteren Miriam. De har over 300 griser som lever et 
skikkelig bra griseliv. Miljøagentene ville finne ut hva 
som er bra med å være en økologisk grisebonde.
TEKST: Anne Bleiklie  /  FOTO: Virgenes gård

«Vi vil drive økologisk for å 
jobbe for at maten og naturen 
er rein for sprøytemiddelgift. I 
tillegg vil vi at dyra skal ha det 
ekstra bra» sier Tore Jardar. Han 
vil utnytte lokale ressurser og 
synes det er tullete å hente mat 
til dyra fra andre siden av kloden. 
Mange norske dyr spiser nemlig 
mat (soya) fra der det for eksem-
pel var regnskog før. Det er dumt 
og lite miljøvennlig, da må vi hel-
ler nytte lokale norske ressurser. 

De begynte faktisk med griser 
fordi de skulle begynne å drive 
gården økologisk. Da trengte de 
nemlig gjødsel for å få plantene til 
å gro ekstra godt, og grisemøkk 
er super gjødsel. I tillegg dyrker 
de kløver. Kløver, sammen med 
bakterier, lager naturlig nitrogen 
– et stoff som finnes i all gjødsel. 
Dette er mye bedre enn å bruke 
kunstgjødsel  som det kreves 
masse energi for å fremstille 
kjemisk. «Visste du at i lynned-
slag dannes også nitrogen - tenk 
på at det er samme måte man la-
ger kunstgjødsel. Man må utløse 
små energibomber!» sier grise-
bonden.

Tore Jardar og kona Michelle.

TEMA: MAT
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Nå har de 30 purker som får ca 
10 unger hver to ganger i året. 
Det betyr at de har 330 griser 
på gården nesten til enhver tid. 
Grisene får bevege seg fritt ute 
hele året og står ikke på bås, 
men de har selvfølgelig hus som 

de kan gå inn i om de vil det. «Vi 
synes det er veldig viktig at alle 
dyrene på gården har det bra» 
sier Tore Jardar, som synes det 
beste med å være grisebonde 
er at grisen er så leken og nys-
gjerrig. Og at det skjer noe hele 

tiden, det gjør jobben spen-
nende.

Selv om de har flest griser, 
har de også lykkelige høner og 
kuer, og til sommeren får de 
sauer også. Også dyrker de 
korn, gress, grønnsaker og po-
teter. Fordi gården er økologisk, 
dyrker de i vekstskifter. Det vil si 
at de har fire åkre hvor de byt-
ter på hva de dyrker fra år til 
år. På den måten tar man vare 
på næringsstoffene i jorden og 
hindrer dumme bakterier å ut-
vikle seg. Det å drive en gård 
økologisk er bedre for miljøet, 
det er mer bærekraftig og det er 
bedre for dyra. Man har ikke lov 
til å bruke kunstgjødsel og gift-
ige sprøytemiddler. Det er også 
egne regler for dyrehold, for at 
dyrene skal ha det best mulig.

Tore Jardar sin favorittmat er 
den maten som lages fra bun-
nen av. Bare ved hjelp av råvar-
er - ikke en eneste pose som 
blandes i. «Det beste jeg vet er 
en god biff fra dyr som har hatt 
det fint ute på beite hele som-
meren. Som spiser bare grass. 
Da er magefølelsen ekstra god!» 
avslutter den økologiske grise-
bonden.

«Vi vil drive økologisk 
for å jobbe for at maten 
og naturen er rein for 
sprøytemiddelgift. I 
tillegg vil vi at dyra skal 
ha det ekstra bra» sier 
Tore Jardar. 

Datteren Miriam hjelper til.
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Hva spiser verden?

Mange av verdens utfordringer 
handler om tilgangen på mat. 
Noen har altfor mye, andre alt-
for lite. Matvanene våre har også 
masse å si for miljøet. Det er ikke 

bra at noe mat har reist halve jor-
da rundt før vi kan spise det. Fo-
tograf Peter Menzel og journalist 
Faith D’Aluisio har reist verden 
rundt og besøkt mange familier 

i over 20 land. De har funnet ut 
hvordan familiene skaffer seg 
mat og hva de betaler for den. Til 
slutt har de fotografert familiene 
sammen med alt de spiser i løpet 
av en helt vanlig uke. Her får dere 
se hva tre av familiene spiser.

NORGE
Den norske familien Glad 
Østensen består av Anne (45), 
Anders (48), Magnus (15), 
Mille (12) og Amund (8). 

De bor på bondegård litt utenfor 
Oslo. De har sauer på gården som 
de får kjøtt av og de har en liten 
grønnsakshage. Men de har en 
travel hverdag og kjøper mye fer-
digmat, og hver fredag har de taco. 
De bruker 4 248,39 kr på mat per 
uke. Av dette bruker de over 1000 
kr på kjøtt, fisk og egg, over 800 kr 
på drikke og mer enn 300 på des-
sert og snacks.

Når tenkte du på mat sist? Det er sikkert ikke så 
lenge siden, og det gjelder for alle mennesker i 
hele verden. Selv om vi lever veldig forskjellig har 
vi en ting til felles: Vi er avhengig av mat for å over-
leve. Men hva slags mat vi spiser og hvor den kom-
mer fra, er ganske forskjellig. Hvorfor tror du folk 
spiser som de gjør?
TEKST: Anne Bleiklie  /  FOTO: Peter Menzel

NORGE:  Familien Glad Østensen,  Gjerdrum, Norge 
4 248,39 kr per uke

CHAD:  Familien Aboubakar, 
Breidjing-leiren, 
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WUT I VERDEN
Hva skjer med miljøet ellers i verden?
Les mer om det her!



Fakta: 
Nobels Fredssenter er 
museet for fredsprisen. 
Det er fylt av morsomme 
aktiviteter for barn og 
unge, og du kan få tips om 
hva du kan gjøre for en 
mer fredelig verden.CHAD

Den afrikanske familien 
Aboubakar består av D’jima 
Ishakh Souleymane (40), 
Hawa (2), Acha (12), Mariam 
(5), Youssouf (8) og Abdel 
Kerim (16). 

Faren i familien døde for litt over to 
år siden. Familien er flyktninger, og 
bor i en flyktningeleir sammen med 
30 000 andre. De får veldig lite mat, 
men klarer seg såvidt. De spiser 
mest grøt og suppe. De bruker 7,06 
kr på mat per per uke, av dette bruk-
er de ca 3 kr på kjøtt, fisk og egg, og 
ca 3 kr på frukt og grønnsaker. De 
har ikke tilgang på meieriprodukter 
og drikker bare vann.

ECUADOR
Familien Ayme fra Ecuador 
består av Livia (15), Natalie 
(8), Moises (11), Alvarito (4), 
Jessica (10), Orlando (35), Er-
melinda (37), Orlando Junior 
(0) og Mauricio (2). 

Familien er bønder og lever oppe 
i Andesfjellene. Det er vanskelig 
å dyrke ting her, men de har ikke 
råd til å bo lenger nede i bygda. 
De prøver å dyrke det de trenger 
av mat. De har også noen sauer, 
men de spiser ikke sauene selv, 
men selger dem når det ikke er noe 
mat å høste sånn at de kan kjøpe 
mat på markedet nede i byen. De 
henter vann fra en kilde i nærheten 
og spiser for det meste tørket mais, 
stekte poteter og rotvekster. De 
bruker 182,57 kr på mat per uke, 
av dette går 100 kr til korn, ris og 
mel. De spsier ikke kjøtt, fisk og 
egg, men bruker ca 60 kr på frukt 
og grønnsaker.

Utstillingen Hva spiser ver-
den? finner du på Nobels 
Fredssenter i Oslo frem til 
23. feb. Der kan du se bilder 
av familier fra hele verden 
og hva de spiser i løpet av en 
uke. Her får du også mange 
fine tips og oppskrifter du 
kan ta med deg hjem.

ECUADOR:  Familien Ayme, Tingo 
182,57 kr per uke

Darfur 
7,06 kr per uke
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PÅ FOTOUTSTILLING
Miljøagentene har snakket med fire elever i 6B på Hasle 
skole som besøkte utstillingen «Hva spiser verden?».
TEKST  /  FOTO: Anne Bleiklie

– Jeg tror familien min bruker ca 2500-3000 kr i uken på mat. Vi tar vare på restene 
etter middagen, men kaster sikkert en del mat som egentlig kunne spises. Vi prøver 
å tenke på miljøet og kjøper økologisk ganske ofte. Det er viktig å ta vare på maten, 
og vi rike må ikke sløse med maten.

– Jeg lager middag på mandager, da lager jeg ofte fiskekaker med makaroni eller 
spagetti. Yndlingsmaten min er taco.

– For at verden skal bli mer rettferdig og miljøvennlig synes jeg det er viktig at vi 
tenker over det vi kjøper, og at vi faktisk virkelig trenger det. 

– Jeg tipper at familien min bruker mellom 2500 og 3000 på mat i uken. Det var 
ganske overraskende at noen familier i andre land brukte så lite penger på mat og at 
noen ikke spiste kjøtt i det hele tatt. Familien min tenker ikke så mye på miljøvern når 
vi handler, vi gjorde det mer før. Vi kjøper en del økologisk, men det er ganske dyrt. 

– Jeg liker å lage mat selv, og baker ganske mye kaker. Til middag kan jeg lage 
spagetti og pizza eller noe annet. Favorittmaten min er taco og laks.

– Mitt miljøvennlige mattips er å planlegge det du skal spise og å lage handleliste!

– Jeg synes det er vanskelig å si hvor mye familien min bruker på mat i uka. Kanskje 
1300? Mamman min prøver å handle mest mulig økologisk og vi kaster mindre mat 
nå en før, men vi kaster litt for det. Jeg lager ikke så mye mat selv, bare varmer opp 
ting i ovnen. Det beste jeg vet er taco.

– For at verden skal bli mer miljøvennlig tror jeg at vi må gjøre det enkelt å være 
det. Folk liker det best når det er enkelt. Og for at verden skal bli mer rettferdig må 
vi begynne å tenke mer på andre i tillegg til   å tenke på hva vi selv gjør. 

– Kanskje familien min bruker ca 2000 kr i uken på mat, men jeg er ikke sikker. Vi 
tenker litt på miljøvern og prøver å kjøpe så mye som vi faktisk spiser og ikke for mye. 
Vi kaster nok en del mat likevel, men jeg får med rester på skolen.
– Det er ganske overraskende at vi kaster så mye mat i Norge. Og at noen spiser 
veldig mye kjøtt og bruker mye penger, mens noen familier i andre land bare bruker 
7 kr i uken på mat.
– Jeg lager mat noen ganger, hvis mamma eller pappa har dårlig tid. Da lager jeg 
kylling eller pasta. Det beste jeg vet er taco og kyllingsalat. 

Ingerid Helene Gulpinar Chavannes, 11 år

Aslak Hellevik 11 år

Anna Fevolden Tømmerås 11 år

Sverre Skogheim Gudmestad 11 år
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Geir er dårlig i 

matte, og læreren skal 

lære ham hva 2 pluss 2 er.

LÆREREN: Har dere katt?

GEIR: Ja, det har vi!

LÆREREN: Hvis den føder to kattunger 

om våren og to til om høsten, hvor 

mange kattunger har du da?

GEIR: Ingen, Buster er en hannkatt!

Har du hørt om 

hønene som hadde så 

høy feber at de bare 

la kokte egg?

Hvordan fanger 

man kaniner?

Moren til Jens har tre barn og ingen er født om vinteren. Den ene heter Mai og den andre heter Juni. Hva heter den tredje?

Jeg synes sauen din løper fort, spesielt med tanke på at den var født lam!

Svar: Man setter seg 

bak et tre og lager 

gulrotlyder.

Svar: Jens.
...øynene dine har den samme størrels

en 
he

le 
liv

et
, m

en
s 

ne
se

n o
g ø

ren
e vokser hele tiden?

...solen forbruker så mye e
nerg

i at alt som f nnes av kull, olje, 

gass og ved på jorden, ik
ke 

vill
e holde 

solen brennende mer en
n et 

par dager? 

...i 1830 ble ketchup solgt som medisin?

...en tarantell kan leve
i to år uten mat?

...ingen sebraer har lik
e s

trip
er?

KETC
HUP
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Pizzamysteriet

Ravn har overtalt familien til å 
innføre økologisk onsdag. Hver 
onsdag skal middagen lages 
hundre prosent av økologiske 
ingredienser. Denne onsdagen 
kommer faren til Ravn hjem fra 
butikken med et handlenett fullt 
av økologiske matvarer.
 
– I dag skal vi lage økologisk 
pizza, sier han stolt.

– Hurra! utbryter Ravn og 
lillesøsteren hans Erle. De el-
sker pizza.

Ut av handlenettet tar de frem 
mel, tomatsaus, urter, skinke, 

løk og sopp. Alle varene er økol-
ogiske

– Æsj, jeg vil ikke ha sopp på 
pizzaen min, sier Erle og rynker 
på nesen.

Ravn hjelper til på kjøkkenet. 
Mens Erle dekker bordet, hjelper 
Ravn med å legge sopp på piz-
zaen. Han passer på at det blir 
en del uten sopp, som søster 
kan spise uten å bli misfornøyd.

– Vet du, jeg glemte å ta inn 
posten i dag. Kanskje du kan 
løpe ut og hente den, sier faren.
Ravn går ut til postkassa, men 

den er tom. Kanskje de ikke har 
fått post i dag? På vei inn igjen 
ser han at posten allerede ligger 
på et bord i gangen. Mistenk-
som går Ravn inn på kjøkkenet 
til faren.

– Da må vi bare vente på at 
pizzaen steker, sier faren og 
nesten dytter Ravn foran seg ut 
av kjøkkenet.

Når pizzaen kommer på 
bordet er Ravn så ivrig etter å 
smake på den økologiske piz-
zaen at han hiver innpå en bit 
med en gang. Den varme osten 
gjør at han får litt vondt i ganen, 
men det smaker veldig godt.

– Så flinke dere har vært som 
har laget en helt økologisk pizza, 
sier moren til Ravn og Erle.

– Jeg håper det smaker, sier 
faren. – Vi hadde faktisk ingen 
økologiske matvarer i kjøleska-
pet fra før. Jeg måtte kjøpe alt 
på butikken i dag, så det var nok 
lurt at vi startet med dette.

– Det var kjempegodt pappa, 
sier Ravn. Men neste gang tror 
jeg vi skal få til å lage en hundre 
prosent økologisk middag uten 
å jukse, fortsetter han med et 
lurt smil.

Hvordan kan Ravn vite at pizzaen 
ikke er hundre prosent økologisk?

Send inn løsningen til 
post@miljoagentene.no, 
så er du med i trekningen 
av en økologisk t-skjorte 
fra Miljøagentene. 
Svarfrist: 1. mars 2014.

I dag skal Ravn og familien lage økologisk pizza. 
Da må selvsagt alle ingrediensene være økolo-
giske. Her får Ravn erfare at det er viktig å passe 
på at de voksne ikke jukser! 
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.
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Mat-sjekkenDu skal finne ut hvor miljøvennlige 

matvaner familien din har! Spiser 

dere økologisk? Kaster dere mye 

mat? Og hvor mye mat kjøper dere 

egentlig på en uke? Vi har delt inn 

oppdraget i tre. Du kan velge om du 

løser et av oppdragene eller alle tre.

OPPDRAG 1: Hvor mye bruker dere på mat på en 

uke: __________ kr
Tips til å løse oppdraget: Spar på alle kvitteringer på 

alt dere kjøper av mat i løpet av en uke. I butikken, 

på bensinstasjonen, takeaway eller ute på kafé eller 

restaurant.

OPPDRAG 2: Hvor mye av maten dere kjøpte 

var økologisk: Nesten alt ___Ca halvparten __Litt ___Ikke noe ___
Tips til å løse oppdraget: Spar på kvitteringer når 

dere handler, eller følg med i handleposene eller 

kjøleskapet.

OPPDRAG 3: Hvor mye mat kastet dere i løpet 

av en uke: _____________ Kg

Tips til å løse oppdraget: Vei all mat som kastes 

før det legges i matavfallet.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.

13



+

–

BATTERISKOLEN

Hvert år bruker vi 1750 tonn 
med batterier i Norge, av disse går 
over 1000 tonn rett i søpla når de 
er brukt opp. Hvis vi klarer å samle 
inn flere av disse, gjør vi en viktig 
jobb for miljøet!

Vanlige husholdningsbatterier er 
som regel sinkbatterier, og består 
av en stålkapsling rundt en masse 
av sink-manganoksid. Sink hentes 

Pluss-pol 

Anode: sinkpulver 

Separator 

Messingspiker / Strømleder
Katode: mangandioksid 

Stålhylster 

Sikkerhetsventil 
Minus-pol

Her får du lære mer om hvordan et batteri er 
bygget opp. Hvordan du kan lage ditt eget batteri 
av en sitron, småspiker og litt til. Og ikke minst 
hvorfor det er kjempeviktig at vi resirkulerer bat-
terier og ikke bare kaster de rett i søppla.

ut i gruver. En dag vil det bli tomt 
i gruvene. Da er det også viktig at 
vi tar vare på de ressursene vi al-
lerede har hentet ut, sånn at vi kan 
gjenbruke de mange ganger.

Når vi resirkulerer batterier blir 
de ulike materialene i batteriene skilt 
fra hverandre og gjenvunnet til nye 
ting. Metallet sink kan for eksempel 
brukes som rustbeskyttelse på bil-

er, batterimassen kan bli til jern som 
for eksempel kan brukes i sement 
til å bygge nye hus, og stålkapse-
len rundt batteriet kan brukes til å 
bygge store båter. Hele batteriet får 
på denne måten et nytt liv! Da spar-
er vi miljøet og gjenvinner ressurser. 

På neste side kan du se hvordan 
du kan lage ditt eget batteri av en 
sitron!

14



SITRON-
BATTERI

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
1 eller flere sitroner

3 stk kobbermetall (kobberstifter, en 
gammel 50-øring eller utenlandsk kobber-
mynt)

3 spiker (galvanisert som inneholder sink)

5 ledninger med klemmer eller 
kobbertråd

1 liten diode (en slags lyspære)

ÅRSTID: Alle.

HVA: Lag ditt eget batteri av en sitron.

Pluss-pol 

Anode: sinkpulver 

Separator 

Messingspiker / Strømleder
Katode: mangandioksid 

Stålhylster 

Sikkerhetsventil 
Minus-pol

HVORFOR: Vi bruker batterier til alt mulig. For 
å forstå litt mer om hvordan de funker, kan det 
være gøy å forsøke å lage et selv.

SLIK GJØR DU: Stikk annenhver spiker og kob-
bermetall inn i sitronen med litt mellomrom mel-
lom. Fest en ledning til spikeren ved hjelp av klem-
mer, hvis du har slike, eller surr kobbertråd rundt 
spikeren. Den andre enden av ledningen fester du 
til den ene foten på dioden. Forbind deretter det 
første kobbermetallet med den første spikeren, så 
det neste kobbermetallet med den neste spik-
eren. Det siste kobbermetallet skal du feste til den 
andre diodefoten. Med litt flaks lager nå sitronbat-
teriet ditt nok strøm til at det blir lys i dioden!
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AKTIVITET
I hvert nummer presenterer vi en 
miljøvennlig aktivitet!



ØKOLOGISK SMOOTHIE
Smoothie er nesten som godteri, men 
mye sunnere! Smoothie passer både 
til frokost og kvelds, og kan hjelpe 
deg til å spise mer frukt og grønt.
KILDE: Lise von Krogh / Okologisk.no

Hva kan du ha i smoothien?
Svaret på det er “Nesten alt”! Det finnes 
massevis av gode frukter, grønnsaker og 
bær man kan lage smoothie av. Under 
får du et eksempel på oppskrift på en 
smoothie.

Grunnoppskrift på smoothie:
– 1/2 pose frosne økologiske bær
– 1 økologisk banan
– 2 dl økologisk yoghurt
– 1 dl økolgisk ekstra lettmelk
– 1/2 dl økologisk appelsinjuice
– Ev. krydder, for eksempel 1 ts gurke-
meie, 1-2 cm revet ingefær eller ½ va-
niljestang

Slik gjør du: 
1. Legg alle ingrediensene oppi en blend-
er. Det kan være smart å ha i de frosne 
bærene litt og litt. Ofte må man helle litt 
vann i blenderen til å begynne med.
2. Kjør blenderen på full styrke til 
smoothien er glatt og fin. 
3. Om smoothien blir litt tykk kan du 
blande den ut med litt fruktjuice.

MÜSLIKJEKS
Slik lager du ca 9 økologiske 
müslikjeks!
KILDE: Mariell Øyre / Okologisk.no

Du trenger:
– 2 dl havregrynsbasert økologisk müsli
– 2 spiseskjeer lys økologisk sirup
– 1/2 spiseskje økologisk vaniljesukker
– 1,5 dl økologisk hvetemel
– 1 teskje økologisk bakepulver

Slik gjør du: 
1. Sett ovnen på 175 grader. 
2. Smelt 100g smør på middels varme. 
3. Bland alt det andre oppi smøret. Spe 
på med mer mel eller havregryn om det 
trengs, for å få en blanding du kan forme i 
hånda.
4. Del deigen i 9 biter som du ruller til små 
kuler. Legg dem på et brett med bakepapir 
og klem dem litt flate. 
5. Stek i rundt 10-12 minutter, avhengig 
av hvor utålmodig du er og hvor myke du 
vil ha dem!

FOTO: Lise von Krogh

FOTO: Mariell Øyre
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MATFATET
I Matfatet presenterer vi gode og 
spennende oppskrifter på økologisk mat!



Peanøttsjokolade
Lag økologisk godteri til lørdagen! Her 
er en oppskrift på kjempegod konfekt 
av peanøttsmør og sjokolade. 
KILDE: Mariell Øyre / Okologisk.no

Du trenger:
– 230g økologisk mørk sjokolade
– 2,5dl finkorna sukker
– 1,5 spiseskjeer smør 
– 2dl økologisk glatt peanøttsmør 
– 20 små papirbegre (ser ut som små 
muffinsformer)

1. Bland sukker, peanøttsmør og smør med 
en håndmikser på middels fart til alt er rørt 
sammen til en jevn blanding. Ha blandingen 
oppi en sprøytepose og sett den til side. 

2. Fyll en stor bolle med varmt vann. Knekk 
sjokoladen i små biter og legg disse i en 
mindre bolle. Plasser den lille bollen (med 
sjokoladen) oppi den store bollen med varmt 
vann, slik at sjokoladen etterhvert smelter. 
Bruk en skjè eller børste til å “male” innsidene 
av papirbegrene med den smelta sjokoladen, 
og sett dem i fryseren i ti minutter. 

3. Ta sjokoladebegrene ut av fryseren. Sprøyt 
peanøttsmørblandingen ned i hvert beger til 
det er nesten fullt. Bruk en skje til å dekke 
over med resten av sjokoladen, og sett dem 
tilbake i fryseren og la dem stå i 15-25 minut-
ter. Så er det bare å gumle dem i seg!

Se etter Ø-merket i butikken og velg økolo-
gisk om du kan. Har ikke butikken de økolo-
giske varene du skal kjøpe har du rett til å si 
ifra! Kanskje de kan bestille det for deg?

FAKTA:
– I Norge kaster vi 1⁄4 av maten 
vi kjøper.

– Hvis alle i verden kaster like 
mye mat, kjører like mye bil og 
bruker like mye vann som folk i 
Norge, trengs det tre jordkloder.

– Maten du kaster kan brukes til å 
lage miljøvennlig drivstoff. En buss 
kan kjøre 250 meter på drivstoff 
laget av én pose matavfall.

– Visste du at kyr og sauer 
promper så mye at det er et 
miljøproblem? Inni magen til 
kua og sauen produseres en 
gass som heter metangass. Mye 
metan i lufta er ikke bra.

– Norske egg kan ofte holde seg 
i flere måneder hvis de oppbev-
ares i kjøleskap.
Er du i tvil om eggene er for 
gamle, kan du sjekke ved å legge 
dem i en bolle med vann. 
Et ferskt egg vil synke, mens et 
gammelt vil flyte opp.

– Norske butikker kaster 
12 900 000 egg i året. 
Det er 1472 egg i timen.
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Miljøagent Eliah fra Oslo har 
holdt hilsningstale på Natur og 
Ungdom sitt landsmøte i Fredrik-
stad. Der snakka han om hvor 
viktig jobb NU gjør og hvor bra 
samarbeid vi i Miljøagentene har 
med dem. 

På starten av året er det tid for 
årsmøter i lokallagene i Miljøagen-
tene. På Nesodden har de lyst å 
få til mange ting, blant annet     

bytte leker-
dag, strandryddedag 

og karneval med kafé der 
pengene går til Togo i Afrika

Miljøagentene på Askøy har 
hatt økologisk matlagingskurs 
der de skulle finne økologiske 
matvarer i butikken. Så laget de 
en 3-retters middag av det de 
fant! Nam nam.

Vi har fått to nye miniagentlag! 
Miniagentene i Sørkedalen har 
egen gapahuk og bålpanne, og 

Lokallaget 
på Kringlebotn
Hils på de aktive miljøagentene på 
Kringlebotn!
TEKST: Ane Marte Rognskog og Emilie Beraas  /  FOTO: Kringlebotn lokallag

LOKALLAGS

NYTT

Miljøagentene på 
Kringlebotn har også 
laget seg en gapa-
huk i skogen, der 
er de ofte å griller 
pølser og pinnebrød 
over bålet. 
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LOKALLAGET KRINGLEBOTN



Vil du at vi skal presentere 
ditt lokallag? 

Send en mail til: 
emilie@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 emilie@miljoagentene.no og 
fortell om det. Send gjerne også 
med et bilde.

Miljøagentene på Kringlebotn 
har i høst hatt en kampanje der 
de laget og sendte ut klistrem-
erker som folk kan henge på 
postkassene sine. Vi får mye re-
klame i postkassene våre og vel-
dig ofte er det ting vi ikke kom-
mer til å lese. Da kan det være 
lurt å ha et klistremerke med «nei 
takk til reklame» på postkassen. 
Rundt 200 000 klistremerker har 
Miljøagentene på Kringlebotn 
sendt ut til folk på Vestlandet, og 

de har også stått på 
stand og delt 

dem 

ut. Miljøagentene på Kringlebotn 
har fått masse skryt av folk som 
er glade for klistremerket. Har 
du også lyst på? Send en epost 
til emilie@miljoagentene.no så 
kommer det et klistremerke i 
postkassen din! 

Miljøagentene på Kringlebotn 
er også godt i gang med plan-
legging av det nye året. De skal 
spikre fuglekasser som de skal 
henge opp i skogen, planlegge 
«bossfri skole» aksjon og de skal 
jobbe med tomflaskeaksjonen. 

Du har helt sikkert sett mange 
tomflasker langs veikanten og 

  i søppelbøtter?  
har masse 
planer for 2014. 

Miniagentene i Tromsø 
planlegger blant annet tur med 
en forskningsbåt for å se etter 
hval. Våre miniagentlag er loka-
llag med litt yngre miljøagenter, 
ofte miljøagenter som ikke har 
begynt på skolen enda. Kanskje 
kjenner du noen som kunne 
startet et miniagentlag? Ta i så 
fall kontakt med Emilie!

Miljøagentene på Kolbotn 

har laget et økologisk opp-
skriftshefte. Her kan man finne 
mange gode og økologiske ting 
man kan lage, og pengene de 
får inn for heftet skal de sende 
til miljøagentene i Togo. Vil du 
prøve en av oppskriftene? Sjekk 
ut www.miljoagentene.no/lokallag 

Før jul har mange av lokallagene 
våre hatt juleverksteder. Du kan 

lese mer om verkstedene og 
se bilder på lokallagssidene på 
nettstedet vårt: 
www.miljoagentene.no/lokallag. 

Miljøagentene på Kringlebotn skal 
jobbe for at det blir mer i pant, slik 
at flere folk vil pante tomflaskene 
sine. Tenk om flere hadde pantet 
tomflaskene sine i stedet for å 
kaste dem! Kanskje dette er noe 
lokallaget ditt også kunne jobbet 
med? Ta kontakt med Emilie på 
hovedkvarteret for tips! 
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Miljøtips: 
Kjøp økologiske 
egg!

HOT

RØDLISTA: 
BLÅHVAL

HOT or NOT?

NOT

Blåhvalen er det største dyret 
som noensinne har levd på 
jorden. Tungen til blåhvalen 
kan veie like mye som en ele-
fant og hjertet kan bli så stort 
som en bil! 

Blåhvalen, som kan bli hele 
34 meter lang, er et pattedyr og 
puster med lunger. Den lever i ha-
vet på både den nordlige og sør-
lige halvkule, og har mørk gråblå 
farge. Selv om den er kjempestor, 
så spiser den for det meste bare 
krill, som er bittesmå dyr som flyter 
rundt i havet. 

Før 1900 tallet, var det rikelig med 
blåhval i havet. Det var nemlig veldig 
vanskelig å jakte på den, siden den 
er så stor og rask. Men på 1860-tal-
let ble det oppfunnet en harpun som 
gjorde det mye enklere å ta livet av 
blåhvalen, og dette har ført til så mye 
hvalfangst at den nesten har blitt 
utryddet.

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

Batteri-innsamling: 
Det er viktig å levere 
inn brukte batterier 
til gjenvinning, slik at 
ikke miljøgifter slippes 
ut i naturen. 
Dersom du går i fjerde 
klasse kan du være 
med på Batterijakten, 
som er fra 19. mars til  
4. april! Les mer om 
dette på baksida av 
bladet.

Uadressert 
reklame: 
Gratisaviser og reklame 
kan være veldig irriter-
ende å få i posten. I 
tillegg brukes det mye 
unødvendig papir på 
dette. Kanskje du vil 
gjøre som miljøagen-
tene på Kringlebotn, og 
klistre opp et “Nei takk 
til reklame-klistermerke” 
på postkassa di?

Å være for «tøff» 
til å gå med lue i 
vinterkulda

Å glemme å skru 
av lyset i et rom 
du ikke bruker

Tomgangskjøring

Ullsokker

Bygge snømann 
i friminuttet

Økologisk sjoko-
lade som lørdags-
godteri

Økologiske egg er egg fra 
høner som går fritt ute og 
spiser naturlig fôr.

Se etter Ø-merket på eggkarton-
gen. Egg fra frittgående høner 
betyr bare at hønene har litt 
mer plass å bevege seg på in-
nendørs. Økologiske høner bev-
eger seg derimot fritt rundt, og 
har sin egen pinne de kan gå å 
hvile seg på, om de er slitne.
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TEKST: Maiken Sele

Ø-MERKET
Slik ser Ø-merket ut! For å vise at mat 
er godkjent som økologisk mat, må 
maten være merket med dette merket.

3 tips for et miljø-
vennlig kjøkken:

Spis opp maten
Mer enn halvparten av maten vi kaster kunne 
vært spist.

Planlegg innkjøpene
Vi kjøper ofte inn mer enn vi klarer å spise. 
Lag handleliste.

Ta vare på restene
Med litt fantasi kan de fleste matrester bli til 
noe godt. Tørt brød kan du lage ostesmør-
brød av.

Økologisk mat er 
bra for...
…DEG fordi det ikke brukes giftige sprøytemidler, 
og du slippert å få i deg cirka 280 syntetiske til-
setningsstoffer som er tillatt i all annen mat. Det 
betyr at du unngår stoffer som kan gi deg allergi 
og andre problemer. I tillegg har økologisk mat 
ofte mer av sunne stoffer som hjelper oss med 
å holde oss friske, sånn som vitaminer, mineraler 
og sunne fettsyrer.

…MILJØET fordi økologisk landbruk tar vare på 
livet i jorda og alle planter, dyr og insekter som 
lever i naturen. Økobønder bruker fornybare og 
lokale ressurser, og dyrker dyrefôret selv, eller får 
det fra gårder i nærheten. Gjødsel får de fra for  
eksempel møkk eller kompostering.

… DYRA fordi de får god plass inne og får være 
ute hele året, noe ikke alle dyr får. 
Fôret deres skal selvsagt også være økologisk. 
Dette er både fordi det er bedre for dyrene og for 
miljøet. Alt dette gjør at det er større sjanse for at 
dyrene kan trives og ha det godt. 
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MINIGRIS
Er du allergiker men 
alltid har hatt lyst på en 
hund? Få deg en mini-
gris!

Minigriser kan nemlig lære 
alt som hunder kan lære. De 
kan lære å gå i bånd, komme 
når du roper på dem, og gå på 
do i kasse. De fleste minigriser 
kan man ha både ute og inne 
hele året.

De er veldig selskapssyke 
og elsker å kose seg i sofaen. 
Men de har også et behov for 
å være ute og løpe, få frisk luft, 
gresse litt og grave rundt i jord 
og skrot med nesen sin. En gris 
som ikke får grave nok kan fort 
bli sur og irritert.

De fleste voksne minigriser 
veier mellom 20 og 40 kilo, 
men noen kan veie så lite som 
10 kilo. I et kull kan størrelsen 
på ungene variere veldig, så 
når man skaffer seg en mini-
gris, kan man risikere å få en 
gris som viser seg å bli mye 
større enn man hadde forestilt 
seg. Det tar rundt tre år før den 
er ferdig utvokst.

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.
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Kjenner du et dyr?
Skriv litt om dyret ditt og send 
oss et bilde av deg og dyret til 
anne@miljoagentene.no så 
kommer dere kanskje på trykk i 
Miljøagentrapporten!
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Du kan være en god venn ved å kjøpe et 
mykt teppe til den så den kan krølle seg sam-
men i det og sove. I stedet for å bære rundt 
på den, kan du la den få legge seg i fanget 
ditt, for eksempel når du sitter i sofaen.

Visste du at minigriser …
– er svært renslige? Dersom den 
hadde fått valget mellom å bade i en 
møkkete dam og en ren dam, så hadde 
den valgt den rene dammen.
– lever lenge, med en levealder på 15-
20 år?
– ikke kan svette? Og de lukter svært lite.

Men pass på! Ikke gi minigrisen grisefor 
og kraftfor. Dette er beregnet på slaktegriser 
som lever mye kortere enn minigriser. En 
minigris må ha et sunt kosthold, slik at den 
holder seg slank. Den har tynne ben som skal 
holde i mange år, og kan lett få vondt i bena 
sine om den blir for tung. Dersom grisen får 
dobbelthake, har den blitt for tykk. Da er det 
på tide å gi den litt mindre mat! 

Pass også på å smøre den inn med 
solkrem på ryggen når den skal være ute i 
sola, ellers kan den fort bli solbrent.
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Ny leder i Natur 
og Ungdom
Under landsmøtet vårt i januar, valgte 
vi ny leder i Natur og Ungdom. Si hei til 
NU-leder Arnstein! 
TEKST  /  FOTO: Natur og Ungdom

Arnstein er 22 år og kommer fra Ålesund. Han 
har vært med i Natur og Ungdom siden han var 15 
år og synes den viktigste miljøsaken er å løse kli-
maproblemet. 

– Det er også kjempeviktig å ta vare på alle 
dyrene og plantene som forsvinner fra naturen, sier 
Arnstein. 

Arnsteins favorittslagord er «Bruk hode, vi har 
bare én klode!». Han har vært med på mange kule 
aksjoner i Natur og Ungdom.

– Det kuleste var når vi lurte oss opp på ett taket 
midt i Oslo og slapp ned et kjempestort banner der 
det stod at vi ikke ville ha oljeboring utenfor Lo-
foten, Vesterålen og Senja!

Arnstein gleder seg til å jobbe mye sammen med 
miljøagentene i årene som kommer, og håper alle 
blir medlem i Natur og Ungdom når de fyller 13 år!

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



Visste du at 
det finnes lilla 

gulrøtter?

I Tromsø har de nettopp startet 
miniagentlag. Lokallagslederen 
heter Oskar og han er 5 år.

Han er kjempeglad i å være ute og nå om 
vinteren er det skiturer og aking som gjelder. 
På bildet står Oskar foran en iglo som pap-
pan hans har hjulpet til å bygge. Favoritt-
maten hans er brokkoli, fiskekaker og pølser. 
Også liker han å lage grove pannekaker 
selv sammen med de andre miljøagentene i 
Tromsø. 

I dette bladet finner du flere gulrøtter. 
Men ikke alle er like. Hvor mange 
gulrøtter som er helt lik denne, 
finner du i bladet?
Tell med denne også.

Send inn svaret til 
post@miljoagentene.no, eller fyll ut 
svarkupongen bak i bladet. Da kan du 
vinne fine premier!

Miniagent Oskar!

FINN GULROTEN!
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Miniagent Oskar på fem år.

MINIAGENTENE
– FOR DE MINSTE!



HUSK Å
GJENVINNE
BATTERIER!

FINN GULROTEN!

Hva sier Mikkel?

TIPS!
Det hjelper å 
bruke et speil!

Finn riktig hus

Tell blomster

Tegn en strek fra huset 
til riktig silhuet.

Hvor mange blå blomster finner 
du her?
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SVAR:

2

1
Sant eller 
usant?

Kryssord!
Fyll inn riktig ord, og sett sammen 
bokstavene i de gule feltene. Da vil du 
komme frem til noe som vokser på skogbunnen.

Kryss av for om du tror påstanden er 
sann eller usann. 
Leser du gjennom bladet finner du 
svar på det meste!

Sint

hulket

Noe kaldt

Komme 
frem til

Verdens 
største 

pattedyr

To like

Ikke
mage

ElteVi

SANT   USANT

SANT   USANT

SANT   USANT

SANT   USANT

SANT   USANT

SANT   USANT

SANT   USANT

SANT   USANT

1
2
3
4
5

7
8

6

FNs klimatopp-
møte i 2013, 
var i Polen.

Blåhvalen er 
minst av alle 
hval-arter.

De fleste mini-
griser, blir over 
200 kg tunge.

Lederen i Natur 
og Ungdom 
heter Arnstein.

Familien Abouba-
kar fra Chad lever 
på 7,6 kr i uken.

I Norge kaster 
vi 1/4 del a all 
mater vi kjøper.

Det er giftige 
sprøytemidler i 
økologisk mat.

Det finnes lilla 
gulrøtter.

10
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PREMIEOPPGAVER 1 SVARFRIST:1. MARSSend inn svaret til:post@miljoagentene.noLYKKE TIL!



VINN! Svar på oppgavene og send kupongen til 
oss, så er du med i trekningen av kule premier!
Svarfrist: 1. mars 2014.

Premieoppgave 1:
Ordet er:  ...............................................................................

Premieoppgave 2:
1:__________   2:__________   3:__________  4:__________  
5:__________   6:__________   7:__________   8:__________ 

Premieoppgave 3:
Ordet er:  .................................................................................
............................................................................................... 
..................................................................................................

Premieoppgave Miniagentene:........................gulrøtter.
Fornavn:...................................................................................
Etternavn:................................................................................
Adresse:...................................................................................
Postnummer og sted:..............................................................
Alder:.......................................................................................
Mobil:........................................................................................
E-post:......................................................................................

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

Finn ordet!3

Sant eller 
usant?

Hva heter disse klesplaggene på engelsk? 
Fyll inn riktig ord på hvert klesplagg. Stokk så 

bokstavene i de gule rutene. Da kommer du frem 
til noe som du kan ha på maten. OBS! Vi er ute 
etter de engelske ordene for klesplaggene, men 
løsningsordet skal være på norsk.

27



LØSNINGER PÅ PREMIEOPPGAVER

MILJØAGENTRAPPORTEN 5 / 2013

LØSNINGER OG VINNERE

Løsning på Ravn-
historien:
En krone til overs.
Vinner: Liva Nordhus, 11 år, 
Arendal.

Løsning på Miniagent-
oppgaven: 
7 skilpadder.
Vinner: Melinda Tideman, 
6 1/2 år, Ås

Løsning på oppgave 1:
Partiet er: Surkål.
Vinner: Tyra Haugland, 9 år, 
Drammen

Løsning på oppgave 2:
Svar på Sant eller Usant:
1 – SANT, 2 – USANT, 
3 – USANT, 4 – SANT,
5 – SANT, 6 – SANT,
7 – USANT, 8 – USANT,
Vinner: Magdalena Smith, 
10 år, Stavanger

Løsning på oppgave 3:
Setningen er: Juletre, 
julegave, pepperkake, snø-
mann, stjerne, julemann
Vinner: Simon Andreas 
Laugsand, 13 år, Steinkjer

Løsning på «telle 
blomster» på side 25:
Det er 34 blå blomster.

Løsning på «Hva sier 
Mikkel» på side 25:

Løsning på «Finn riktig hus» 
på side 25:

HUSK Å
GJENVINNE
BATTERIER!
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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!

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!

Miljøagentene takker for støtten!Miljøagentene takker for støtten!



Batterijakten er et sammarbeid mellom

MELD PÅ KLASSEN DIN NÅ!
Snart starter Batterijakten og alle 4. klasser kan delta. De 10 000 første 
som melder seg på før 1. mars mottar innsamlingspose til hver elev, tape 
og plakat. Klassen som blir landets beste batterijegere vinner bærbare 
PC-er til hele klassen! Vis dette til læreren din! 

WWW.BATTERIJAKTEN.NO

MELD PÅ
KLASSEN DIN HER!


