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Miljøagentene i Akershus var godt representert på klimamarsjen i november. Foto: Knut Neerland. 

 

 

 

Aktiviteter i Akershus 

Her kommer en oversikt over en del av de aktivitetene som har blitt arrangert for og av 

Miljøagentene i Akershus. Flere ganger i løpet av året sender vi ut informasjon til alle medlemmer i 

Akershus og Oslo om hvilke aktiviteter som er planlagt i tiden framover. Informasjon om aktivitetene 

blir også lagt ut på nettsidene våre. 

De fleste arrangementene våre er åpne for alle, og man må ikke være medlem av Miljøagentene for å 

delta. De fleste arrangementene våre er også gratis å delta på. 



 

I 2015 har vi arrangert/deltatt på følgende aktiviteter: 

Januar 

Miljøagentene i Akershus var med på Klimafestivalen §112 sammen med en rekke andre 

organisasjoner. Vi var med og arrangerte Klimaskirenn for hele familien, der miljøagenter og familien 

deres kom til Skullerudstua og hadde en hyggelig aktivitetsdag. Blant annet utfordret miljøagenter fra 

Akershus leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. 

Februar 

I vinterferien inviterte vi alle miljøagenter på Østlandet til å delta på en spennende dag på Eidsvoll i 

Eidsvollsbygningen. Det var en del deltakere fra Akershus, og dagen ble fylt med aktiviteter som 

vinterlek, bygging av snømenn, laging av iskrem, konstituering av Barnas Klimapanel og mye mer. 

Dette var blant annet en del av en kampanje på sosiale medier vi var med på – kampanjen 

#reddsnømennene. 

Mars 

Miljøagentene i Akershus var med og markere Earth Hour, en symbolsk markering der man slukker 

lys for å vise at man står sammen mot klimaendringene.  

Konkurransen Batterijakten gikk av stabelen for tredje gang i 2015. For å sette fokus på gjenvinning 

av batterier inviterte Miljøagentene alle landets fjerdeklasser til å være med i konkurransen om å 

samle inn flest brukte batterier og levere dem til gjenvinning. Det var over 500 elever fra Akershus 

som deltok. Til sammen ble det samlet inn hele 80 tonn brukte batterier. 

April 

Fornebu S og KLP er en av Miljøagentenes samarbeidspartnere. I april fikk vi gleden av å invitere 

miljøagenter og skoleelever til å være med på en storstilt åpning av Miljøløypa – en rebus på 

kjøpesenteret som handler om miljø. 

Mai 

Mange miljøagenter fra Akershus deltok på årets strandryddedag og ble med på den store dugnaden.  

Mot slutten av måneden arrangerte Miljøagentene en samling for spesialagenter i Ski i Akershus med 

overnatting, der det deltok mange spesialagenter fra Akershus som fikk lære mer om å være 

ambassadører for Miljøagentene. Det var særlig fokus på rekruttering og hvordan man kan få flere 

medlemmer. 

Miniøya i Tøyenparken var også veldig populært for miljøagenter å være med på. Miljøagentene 

inviterte miljøagenter i Akershus til å være med og bemanne vårt aktivitetstelt under festivalen – 

som hadde særlig fokus på regnskog. 

Vi hadde redesignverksted på Fornebu der vi inviterte alle miljøagenter i området til å være med. 

Dette skjedde i samarbeid med bl.a. Fornebu S og Fretex. 

Juni 

Miljøagentene i Akershus deltok også på miljøfestivalen i Sofienbergparken i Oslo hvor de fikk mange 

nye medlemmer. 



Din nabo er en drage er et spennende arrangement vi samarbeider med Naturvernforbundet om å 

arrangere. I juni 2015 ble det arrangert i Østfold, og alle miljøagenter i Akershus fikk invitasjon til å 

være med. 

Miljøagentene i Akershus sitt årsmøte ble avholdt i juni. 

Vi var med på å bidra med aktiviteter til Rema 1000s sjøcamp i Sandvika. Der fikk deltakerne prøvd 

seg på buttonslaging og fikk mer informasjon om Miljøagentene.  

Juli 

En heldig spesialagent fra Nesodden fikk være med på en spennende reise til Svalbard sammen med 

en ansatt på Hovedkvarteret. På Svalbard fikk de oppleve naturen på nært hold, og lærte mye om 

hva som truer naturen og det arktiske miljøet. 

August 

Verdens Kuleste Dag er et kjempearrangement som er gratis å delta på, og skjer på Akershus 

Festning. Miljøagentene i Akershus var selvfølgelig tilstede, og hos oss kunne besøkende snekre 

fuglekasser, grille økologisk pinnebrød på bålpanne, lage buttons med mer. Miljøagentene i Akershus 

fikk mange nye medlemmer på dette arrangementet. 

Grønn Festival på Nesodden var også et innslag i 2015. Der sto Miljøagentene på Nesodden på stand 

og hadde morsomme aktiviteter for besøkende. Det ble også mange nye medlemmer denne dagen. 

September 

Over 1000 elever fra Akershus var med på årets Beintøftkonkurranse – en konkurranse mellom 

skoleklasser som handler om å gå og sykle til skolen. Blant annet markerte Miljøagentene på Ås 

Verdens Bilfrie Dag. 

Oktober 

Miljøagentene arrangerte i oktober landsleir og landsmøte på Sørmarka like utenfor Oslo. 

Miljøagentene i Akershus var godt representert på landsmøtet og leiren, som hadde mange 

spennende aktiviteter. 

Mange miljøagenter i Akershus var veldig aktive i forbindelse med årets TV-aksjon, som i år gikk til 

bevaring av regnskog. 

Ås 

November 

I forbindelse med klimaforhandlingene i Paris i desember, ble det arrangert en kjempestor 

Klimamarsj i Akershus i forkant. Mange miljøagenter fra Akershus deltok på klimamarsjen, og Victor 

fra Kolbotn holdt en strålende appell til stor jubel og applaus. I forkant av marsjen hadde vi verksted. 

Desember 

Også i år ble det invitert til juleverksted på Miljøagentenes Hovedkvarter, og vi fikk mange påmeldte. 

Mange miljøagenter kom og lagde miljøvennlige julegaver og økologisk julegodt. 

Medlemmer 

Vi tilbyr tre typer medlemskap i Miljøagentene: 



- Enkeltmedlemskap for ett barn  

- Gruppemedlemskap for skoler, barnehager og andre grupper 

- Familiemedlemskap hvor barna er med hos oss og foreldrene er med i Naturvernforbundet 

Utvikling enkeltmedlemskap for Miljøagentene i Akershus: 

År Antall tellende medlemmer 

2012 697 

2013 618 

2014 588 

2015 655 

 

Lokallag 

Miljøagentenes lokallag aktiviserer og engasjerer miljøagenter og andre barn som har lyst til å gjøre 

en innsats for miljøet. 

I 2015 har Miljøagentene hatt følgende lokallag i Akershus: 

Miljøagentene på Eikeli 

Miljøagentene i Ås 

Miljøagentene på Nesodden 

Miljøagentene på Kolbotn 

Disse satt i styret til Miljøagentene i Akershus i 2015: 

Leder:     Victor Larsen Steenberg 

Nestleder:    Sofia Mielenz 

Sekretær:    Ane Marte Rognskog 

Øvrige styremedlemmer: Hedda Louise Djupvik 

    Maria Torgersen 

    Karoline Wiken 

Varamedlemmer:  Agnes Lægreid 

    Hanna Jensen 

    Elsa Engstad Larsen 


