
TEMA:
TRANSPORT BLI MED PÅ 

BEINTØFT!

LÆR OM 
GEPARDENHELSPRØ 

SYKLER!

NR. 4 / 2016

MILJØAGENT-

RAPPORTEN



04

06

08

10

12

16

18

20

22

23

24

28

31

28

24

16

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 medlemsskap i Miljøagentene 
for alle barn i husstanden.

REDAKTØR: Ingvild Wollstad
GRAFISK UTFORMING: Ingvild Wollstad
BIDRAGSYTERE: Tor Bjarne Christensen, Hege Torghatten, 
Geitmyra matkultursenter for barn, Anniken Schwamborn, 
Rasmus Norsted, Are Shaw Waage
FORSIDEFOTO: Ingvil Skeie Ljones
KORREKTUR: Rasmus Norsted
OPPLAG: 10925

Miljøagentene
Mariboes gate 8, 0183 Oslo
post@miljoagentene.no
www.miljoagentene.no 
TLF: 969 01 820

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

SAMARBEIDSPARTNERE:

Norad, Rema 1000, L´OREAL, Hero Tolk, KLP Eiendom, Clas Ohlson

Miljøagentene innestår ikke for 
miljøvennligheten til de bedrifter som 
annonserer i Miljøagentrapporten.

 FOTO: ennsdaniel, Fotolia

 FOTO: Wikimedia commons - Thespeakerguy

 FOTO:  Hege Torghatten

02

Miljønytt

Bli med på Beintøft!

Miljøjournalisten

Dårlig luft

Hemmelig oppdrag

Helsprø sykler!

Miniagentene

Ut i verden: Cuba trenger miljøagenter!

Matfatet: Kortreiste frukter

Aktivitet: Bli miljøjournalist!

Mye moro på miljøagentcamp

Verdens truede dyr: Gepard

Miljøkjendisen: Ingrid Skjoldvær



Hei alle m
iljø

agenter!

      NAVN: Agnes

YRKE: Miljøagent m
ed rett ti

l å si ifra!

Min største miljøbragd: 
Gå til skolen, kjøpe økolo-
giske varer på butikken og å 
fly minst mulig.

Min største miljøtabbe: 
Dusje kjempelenge.

Derfor er miljøvern viktig: 
Fordi vi har bare en jordklode 
og den MÅ vi ta vare på!!

Miljøvennlig hilsen 
fra Agnes

FØLG OSS!
Twitter: @miljoagentene

Facebook.com/miljoagentene

Instagram: @miljoagentene

                   
     

   A
LDER: 10 år
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EN NY HØST
Nå har de fleste av oss børsta strand-
sanden ut av håret, lagt badetøyet bak-
erst i skapet, blåst støvet av skolesek-
ken og vendt tilbake til dagliglivet etter 
ferien. En ny høst har begynt og mye 
spennende skal skje fremover!

Om få dager er det for eksempel 
tid for årets Beintøft-aksjon. Da skal 
skoleelever over hele landet konkur-
rere i å reise miljøvennlig til skolen. 
Det er sunt for kropp og sinn å gå 
og sykle til skolen. Dessuten er du 
med på å holde lufta ren. Bilkjøring er 
nemlig en av de største årsakene til at 
lufta forurenses. Det er fortsatt mulig 
å melde seg på Beintøft-aksjonen. 
Gå inn på www.beintøft.no for mer 
info og påmelding.

Nå på høsten er det lett å få tak i kort-
reist, digg mat. Skogen er full av bær, og 
trær og åkrer bugner av frukt og grønn-
saker. På side 22 finner du oppskrift på 
hvordan du kan bake frukt i ovnen, slik at 
den blir ekstra saftig og søt! 

Hvis du er med i et lokallag, eller har 
lyst til å starte et, kan du være med på 
landsleir i slutten av september. Der får 
du møte miljøagenter fra hele landet og 
lære masse nytt om det å drive lokallag. 
Det blir også leiravis, konkurranser og 
mye annet gøy. Vi håper å se deg der!

Høsthilsen fra Hovedkvarteret
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KJÆRE 
MILJØAGENT! HE I !



JORDA RUNDT MED 
SOLCELLER
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Solar Impulse

Tenk å kunne fly jorda rundt uten å bruke en en-
este dråpe bensin! Det høres utrolig ut, men nå har 
det faktisk skjedd. I sommer landet solcelleflyet So-
lar Impulse 2 i Saudi-Arabia. Det er det første sol-
drevne flyet som har flydd rundt hele jorda. Flyet 
veier ikke mer enn en bil og har 5000 solceller som 
driver motorene. De som har bygget flyet ville vise at 
det finnes alternativer til forurensende flybensin.

SPISER KILOVIS AV INSEKTER
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Arnstein Rønning, Wikipedia

Visste du at en kjøttmeisfamilie spiser flere kilo in-
sekter i løpet av et år? I løpet av de tre ukene de har 
unger i reiret, spiser de ti tusen larver. Disse larvene 
er noen sultne typer som gomler i vei på epler, salat 
og alt annet som er grønt. Hvis småfuglene ikke 
gjorde jobben sin, ville hager, parker eller skoger 
blitt invadert av insekter. Du kan hjelpe dem ved å 
snekre ei fuglekasse og legge ut mat om vinteren.

JA TIL HØYERE FLASKEPANT! 
TEKST: Tor Bjarne Christensen

Helt siden 1986 har flaskepanten vært den 
samme. Du får 1 krone for småflasker og 2,50 for 
store. Før kunne du få en pose smekkfull av små-
godt etter litt flaskesamling. Slik er det ikke lenger. 
Nå trenger du et par bæreposer fulle av flasker for 
å fylle godteposen. Den lave flaskepanten fører fak-
tisk til at mange ikke panter flaskene sine. Ved å 
sette opp panten blir færre flasker kastet, og du får 
mer for flaskene dine. På tide at panten økes? Ja, 
absolutt! Og husk: Pant alt, alltid!  
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MILJØNYTT
Hva er nytt?
Her får du vite hva som skjer på miljøfronten, 
i Norge og ellers i verden.



GÅR TIL KRIG MOT ROTTER
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Scooperdigital, Istockphoto

New Zealand går til krig mot rotter. Rottene dreper 
millioner av fugler hvert år og gjør stor skade på 
trær og avlinger. De hører ikke naturlig til på New 
Zealand, som er ei øygruppe ved Australia. Rotter 
er kommet som blindpassasjerer på skip, og er en 
fremmed art. Derfor vil myndighetene utrydde dem. 
Også i Norge gjør rottene stor skade.

RYDD EI STRAND
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Witthaya, Istockphoto

Fugler spiser stadig mer plast, fordi de tror det er 
mat. All plasten vi mennesker sprer i naturen, skader 
fugler, fisker og mange andre dyr. Du kan hjelpe dem 
ved å rydde ei strand, enten ved havet eller ved en 
innsjø. Hold Norge Rent har en aksjon du kan være 
med på. Få med klassen, venner eller familie og meld 
deg på: holdnorgerent.no/ryddenstrand/. Da kan hele 
landet se at du har ryddet!

IKKE KAST RADIOEN DIN!
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Gerwin Sturm, Flickr

Til neste år kan du ikke lenger bruke den gamle 
FM-radioen. Da blir radiosendingene digitale, og 
du trenger en DAB-radio for å høre favorittpro-
grammet ditt. Men du trenger ikke å kjøpe ny radio 
likevel. Det eneste du trenger er en adapter, så 
kan du fortsette å bruke den gamle. Da sparer du 
penger, samtidig som det er bra for miljøet.
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BLI MED PÅ
BEINTØFT!
Om få dager går vi i gang med Beintøft 2016! I løpet 
av september skal skoleelever fra hele landet konkur-
rere i å reise miljøvennlig til skolen.

– I fjor hadde vi nesten 20.000 
påmeldte, sier Hanna fra Miljø-
agentenes Hovedkvarter. Hun er 
sjefen for årets Beintøft-aksjon.  
– Og vi håper på enda flere i år!

Beintøft varer fra 1. september 
til 1. oktober. Det er en konkur-
ranse hvor vi måler hvor langt 

elevene har gått, syklet og brukt 
kollektiv transport til skolen. 
– Hvorfor arrangerer Miljøa-

gentene Beintøft?
– Vi ønsker å engasjere flere 

barn til å gå, sykle og bruke 
kollektivtransport til skolen, for-
teller Hanna. – Dette er bra for 
flere ting. Det er sunt å være 
i aktivitet og få frisk luft. Når 
færre elever blir kjørt til sko-
len blir det mindre biltrafikk. 
Da blir også skoleveiene tryg-
gere og lufta i området renere. 
Men viktigst av alt: Å la bilen 
stå bidrar til å minske utslipp av 
CO2. Så gjennom å være med 
på Beintøft, er du ikke bare 
med på å gjøre området rundt 
skolen tryggere og bedre. Du 
bidrar til noe som er viktig for 
alle – både mennesker, dyr og 
naturen over hele verden. For 
skal vi ta bedre vare på jorda 
vår, da må utslippene ned.

TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA

Miljøagentene har i flere år 
arrangert Gå til skolen-dagen. 
Skoleelever over hele landet har 
samlet seg og gått til skolen, og 
krevd at politikerne sørger for 
trygge og miljøvennlige skoleveier. 
Gå til skolen-dagen er forgjen-
geren tiI aksjonen Beintøft, som 
ble arrangert for første gang i fjor.

Det er gøy å gå til 
skolen! Her fra Gå til 
skolen-dagen i 2014.
FOTO: Jo Straube

Hanna er sjefen for Beintøft.
FOTO: Yngve Horvei
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Fjorårets aksjon hadde som 
fokus at elevene skulle gå like 
langt som avstanden mellom Oslo 
og Paris. I år skal vi måle hvor 
mange ganger rundt jorda elev-
ene klarer å gå til sammen!
– I år skal vi også ha et eget 

tema for hver uke konkurransen 
varer, sier Hanna. – Det blir gitt 
egne ukesoppdrag, og det blir 
trukket en vinner hver uke. Når 
konkurransen er over, kårer vi 
også en vinner for hvert klasse-
trinn og en for hver region. Og så 
kårer vi hovedvinneren for hele 
konkurransen. Hovedvinneren 
vinner 30.000 kroner til klassen 
sin!

Miljøagentene Victor, Eliah, 
Sara og Kaja anbefaler alle å bli 
med på Beintøft.
– Å gå eller sykle til skolen er vik-
tig, sier de. – For du får trent bei-
na dine og sparer lufta for CO2-

TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA

Elevene fra Ås skole deltok på Beintøft 2015.
FOTO: Siri Gilbert

Miljøagentene Sara, Victor, Eliah og Kaja mener 
det er viktig å være miljøvennlig når man skal 
reise til og fra skolen.
FOTO: Rasmus Norsted

utslipp. Dessuten er det gøy og 
sosialt når flere går sammen!
Victor mener også at når du er med 
på Beintøft, kan du påvirke de som 
blir kjørt til skolen til å gå i stedet.
– Og så kan du vinne kule pre-
mier, sier han.

Selv om det nærmer seg, er det 
ikke for seint å melde seg på. Og 
det er helt gratis å være med. Få 
med deg klassekameratene dine 
og be læreren din registrere klas-
sen på beintoft.no!
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OLJEBORING PÅ NORSK SOKKEL

POLITIKK

ENERGI
FORNYBART

NYE TANKER OM ENERGI

KØPRISING

NYTTIG INFORMASJON STORT OLJEFUNNVINDKRAFT

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

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

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
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

HER KOMMER VINTEREN TILBAKE
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON

SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON

SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON
SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON
SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON
SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON

TILGANGEN PÅ INFORMASJON

SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON
JERNBANEOVERGANGENE STENGES

FLERE VIL HA KØPRISING I STORE BYER

NORSKE BYERSØPPELPLASS REKORDMANGE I SKILØYPA 

NEI TIL EU VIL HA KØPRISING I STORE BYER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

REKORDMANGE I SKILØYPA MGP

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

VÅREN ER I ANMARSJ

NYTT STORT OLJEFUNN

NYTT STORT OLJEFUNN NYTT STORT OLJEFUNN
NYTT STORT OLJEFUNN

NYTT STORT OLJEFUNN

ORDFØRER VIL HA MER VINDKRAFT
VARMERE VINTRE I VENTE

VARMERE VINTRE I VENTE

VANNET STIGER VANNET STIGER

GÅR AV SOM ORDFØRER

NY MENINGSMÅLING

VARMERE SOMMER

NYTT STORT OLJEFUNN

VIL HINDRE VEIUTBYGGING

VIL HINDRE VEIUTBYGGING
VIL HINDRE VEIUTBYGGING

INGEN OLJE I NORD

FLERE BRUKER SYKKELEN TIL JOBB

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

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

DEN NORSKE VENSTRESIDA DEN NORSKE VENSTRESIDA SR VENSTRESIDA

FRAMTIDA

KREV STENGING AV KOLA ATOMKRAFTVERK

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

KREV STENGING AV KOLA ATOMKRAFTVERK

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
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UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER AV KOLA ATOMKRAFTVERK

AV KOLA ATOMKRAFTVERK AV KOLA ATOMKRAFTVERK AV KOLA ATOMKRAFTVERK

AV KOLA ATOMKRAFTVERK

NYTT STORT OLJEFUNN

NYTT STORT OLJEFUNN

GO

NYTT STORT OLJEFUNN

FJORDEN

LOFOTEN
BLI MILJØJOURNALIST! 
Send en e-post til ingvild@miljoagentene.no. Da får du et nytt oppdrag før 
hver utgave av Miljøagentrapporten.

HVORDAN KOMME SEG TIL
SKOLEN PÅ EN MILJØVENNLIG MÅTE?
Å kjøre bil til skolen er dumt når du vet at du kan gå 
eller sykle til skolen. Jeg og venninnen min sykler hver 
dag, men jeg ser ofte mange som kjører bil til skolen.

Å kjøre til skolen kan være 
vanskelig å unngå når du bor 
langt unna, men isteden for å 
kjøre bil kan du sykle – det går 
fort det også. Eller kanskje du 
har en buss som går på strøm 
eller en annen transport som er 
miljøvennlig i nærheten.

Hvor mye kjører du til skolen? 
Bilene slipper ut eksos. Eksos er 
et stoff som forurenser naturen 
og miljøet vårt. Vi i Miljøagentene 
vil helst at man ikke skal kjøre så 
mye og det er kanskje lurt å gå 
eller sykle hvis du har muligheten 
og vet du kjører mye til skolen.

Går det sakte å gå, er det 
mange andre muligheter for 
deg om du vil det skal gå raskt. 
Sykling, løpehjul, skateboard og 
du finner sikkert mye annet. 

Jeg går eller sykler til skolen 
hver dag, da hjelper jeg miljøet 
i hvert fall litt. Du har nok sett 
mange på skolen din som kjører 
bil. Det er ikke frekt av en miljø-
agent å si i fra. Så hjelp miljøet 
og gå til skolen! 

Skrevet av miljøagent Frida, 
11 år

Når du går eller sykler 
til skolen, så hjelper 
du miljøet!
FOTO: Brian Cliff Olguin
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LOFOTEN
De fleste biler spyr ut mange 
avgasser. Det er gasser som 
forurenser miljøet vårt. Det kan 
være gasser som karbondioksid 
og metan. Det er to stoffer som 
politikere prøver å bremse kraftig 
ned på fordi de skader miljøet 
vårt. Hver enkelt bil slipper ut mye 
i forhold til en buss som har plass 
til 7 ganger så mange personer. 

Om vi tar buss eller bruker an-
dre miljøvennlige transportmidler 
forurenser vi derfor mye mindre. 
Buss, bybane og t-bane har plass 
til mange i tillegg til at noen av 
transportmidlene går på elektrisitet 

eller biogass. Når noe bruker elek-
trisitet eller går på biogass slipper 
det ut mindre gasser.

Biogass er fruktskall eller 
restavfall som brukes som diesel 
eller bensin. Det blir fortere laget 
pluss at det så klart ikke foru-
renser. Mange busser spesielt i 
Oslo har blitt prøvd med biogass, 
noe som funker utrolig bra. 

Når en bil lades på strøm, 
trenger den ikke bensin eller die-
sel fordi den har nok batteri til å 
kjøre av seg selv. Det er mye pga 
diesel og bensin at biler foru-

MILJØVENNLIG TRANSPORT
renser, så el-bil er blitt populært. 
El-biler får også parkere gratis 
og slipper bompengeringen fordi 
det er miljøvennlig kjøretøy. 

Mange steder er det 2+ felt. Da 
har man bare lov til å kjøre der hvis 
man er 2 eller flere i bilen. Når det er 
rushtid står de fleste i kø i det andre 
feltet, men de som er flere i bilen 
kommer seg mye raskere frem. 

Dessverre er det mange som fort-
satt kjører en og en eller ikke bruker 
miljøvennlige transportmidler. Man 
kan kjøre litt av og til, men hvis man 
kjører til jobb eller skole hver dag 
må det finnes en løsning som ikke 
inkluderer bil og forurensing.       

Skrevet av miljøagent Elise, 
12 år

HVORDAN KOMME SEG TIL
SKOLEN PÅ EN MILJØVENNLIG MÅTE?

Hvorfor har vi buss, bybane, t-bane og transportmidler 
som kan frakte oss rundt? Hva er det som gjør at 
dette er viktig? Hvem synes dette er viktig?

FOTO: SpareBank 1, Flickr
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DÅRLIG LUFT 
Det finnes mange grunner til at det blir dårlig luft der 
vi bor. Oppvarming av hus, fabrikker og trafikk gjør 
at luften der vi bor blir dårligere. Bilkjøring er en av 
de største grunnene. 
TEKST: Anniken Schwamborn  

BEIJING
I flere norske byer forurenses 
det mer enn det er lov til. Sær-
lig på vinteren er dette et prob-
lem, for eksempel i Bergen. Men 
det finnes andre land og byer 
hvor forurensing er et mye større 

problem! Beijing er hovedstaden 
i Kina og det bor over 21 mil-
lioner mennesker i og rundt Bei-
jing. Det er fire ganger så mange 
mennesker som i hele Norge! 

For 30 år siden syklet 60 av 100 
som bevegde seg rundt i Beijing, 
men i 2010 var det bare 17 av 

100 som gjorde det. I Kina snakker 
de om at de har mistet sykkelkul-
turen sin, og at mange har begynt 
å kjøre bil istedenfor. Kan du tenke 
deg hvordan luften blir da? 

I vinter var forurensingen igjen 
veldig høy – faktisk 20 ganger 
verre enn det som er lov ifølge 
Verdens Helseorganisasjon. 
Noen steder rundt Beijing var 
det faktisk 40 ganger verre enn 
den tungt trafikkerte Kirkeveien i 
Oslo, skrev avisen Aftenposten 
i desember. Journalisten skrev: 
«Selv merker jeg at å puste i luft 
som er så forurenset, gir meg en 
hoste som folk påstår minner om 
kikhoste, og jeg får en ekkel 
metallsmak i munnen.» 

I Pretoria er de nøye med å 
måle luftkvaliteten i byen.
FOTO: XcepticZP, Wikipedia

I Beijing er luftforurensing et stort problem.
FOTO: Berserkerus, Wikipedia
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Har du sett bilder fra Beijing el-
ler andre kinesiske byer, der folk 
går med maske for ikke å puste 
inn den forurensede lufta? I Kina 
er de veldig bekymret fordi det 
har blitt sånn, og både myn-
dighetene og mange organ-
isasjoner jobber for at flere skal 
begynne å sykle igjen. Faktisk 
stenges gatene for biler en dag 
i uka for å få ned forurensingen! 
Flere organisasjoner vil at det 
skal bli kulere å velge miljøvenn-
lig transport enn å kjøre bil. For 
eksempel selges det nå elek-
triske sparkesykler, scootere og 
trehjulssykler! Byen har også be-
gynt et samarbeid med Køben-
havn i Danmark, som er kjent for 
å ha en veldig sterk sykkelkultur. 

PRETORIA
Det finnes heldigvis også byer 
som tar forurensing på alvor. Pre-
toria er hovedstaden i Sør-Afrika 
og får mye skryt i noe som heter 
African Green City Index. 
Byen har et veldig godt kollektivtil-
bud, men fordi de fleste fortsatt 
kjører bil, har Pretoria en plan om 
å revolusjonere hele transportsys-
temet sitt. Det blir spennende å 
følge med på! De har egne målere 
for luftkvaliteten rundt i byen og 
de legger ut alt på internett. Pre-
toria har fortsatt noen problemer: 
for eksempel kommer det meste 
av elektrisiteten deres fra kullkraft. 
Men de siste årene har det blitt 
satt opp 12.000 solcellepaneler 
som varmer opp vann, og det er 
planer om å sette opp flere. 

VERDENS 
HELSEORGANISASJON
Verdens Helseorganisasjon job- 
ber for at alle mennesker skal 
oppnå god helse. Det gjør de 
for eksempel ved å dele ut 
vaksiner og jobbe for at færre 
mennesker skal røyke.

KIKHOSTE
Kikhoste er en sykdom der man 
kan få feber, forkjølelse og man 
hoster i flere uker. I Norge vaksi-
neres alle barn mot kikhoste. Det 
heter «kik» fordi man kan få «kik-
ing» som er en pipende lyd som 
kommer når man puster inn.

MYNDIGHETENE
Myndighetene (eller styresmak-
tene) er de som bestemmer 
over et område. Man kan ha for-
skjellige måter å bestemme på, 
i Norge har vi demokrati. 

AFRICAN GREEN CITY 
INDEX
African Green City Index er en 
måte å måle hvor grønne byene 
i Afrika er. Slike målinger gjøres 
også i resten av verden. Det 
jobbes med å finne gode måter 
å måle på, og man håper at by-
ene kan lære av hverandre for å 
bli grønnere.
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SI I FRA TIL TOMGANGSKJØRERNE!

Vi er alle avhengige  av luft for å leve. Og lufta er for alle! Derfor 

er det synd at mange voksne forurenser den ved å la bilen stå på 

tomgang. I dette hemmelige oppdraget er du med på å gjøre lufta 

renere og bedre å puste i! 

EN TING VI kan gjøre for å holde lufta ren, er 

å bruke bilen så lite som mulig. Men hvis vi først 

skal bruke bilen, er det viktig å ikke forurense mer 

enn vi må. Vi bør for eksempel skru av motoren når 

bilen ikke kjører. Når vi lar være å skru av motoren 

selv om bilen står stille, kalles det tomgangskjøring. 

Mange voksne lar bilen stå på tomgang når de står 

i lyskryss og venter på grønt lys, eller når de skal 

hente barna sine på skolen og i barnehagen. Da 

forurenser de mye mer enn nødvendig!

NÅ KAN DU være med på å passe på at de 

voksne blir mer miljøbevisste. Dette hemmelige 

oppdraget kan du gjøre enten sammen med andre 

miljøagenter, eller alene. Klipp ut lappene på neste 

side og gå ut i nærområdet. Hvis du ser noen biler 

som står på tomgang, kan du gi en lapp til den som 

sitter inni bilen og si fra at tomgangskjøring 

forurenser lufta vår!

Vi på Hovedkvarteret vil gjerne vite hvordan  

oppdraget gikk. Hvor mange tomgangskjørere så 

dere i løpet av en dag?

Send rapporten til post@miljoagentene.no så får du 

et nytt kult merke på Min side.
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– Hvorfor 

fikk du bot?

– Jeg kjørte for sakte

– Man får vel ikke bot for å 

kjøre for sakte?

– Jo, for hadde jeg kjørt 

fortere ville de ikke 

tatt meg igjen.

To sitroner gikk 

over veien, så ble den 

ene påkjørt. Da spurte

 den andre:

– Ble du sur nå?

Læreren: – Kandu si meg hva vind er, Per?Per: – Luft med hastverk?

Lille Per hadde

 vært ute og handlet melk. 

Etter hvert møtte han på

en dame:

– Skal jeg hjelpe deg med den

 tunge posen? spurte hun.

Da sa Lille Per: – Jeg greier den 

selv, det er jo 

lettmelk.

– Jenny, har du

 gitt gullfisken vann?

– Nei, den har ikke 

drukket opp det 

gamle ennå.

...transport står i dag for omtrent 
14 % av de totale klimagassutslippene i verden?

...vei
trafikken står for 19 % av klimagassutslipp

ene 
i Norge

? Og i veitrafikken er det 

...vandrefalken er verdens raskeste fugl? Når den st
upe

r k
an 

den
 ko

mme opp i langt 

                                             over 300 km i tim

en.

...en elbil er over dobbelt 
så e

ner
gie

ffek

tiv 
som en

               bensin- eller diesel
bil?

 

...rotter er flinke til å svømme?

 KILDE: Cicero

 KILD
E: 

Sta

ten
s Ve

gves
en

 KILDE: Cicero

 KILDE: Store Norske Leksikon

 personbiler som slipp
er u

t m
est.
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Å sykle er en av de aller beste måtene å komme 
seg rundt på. Sykkelen går fort, den slipper ikke 
ut noen skadelige miljøgasser og i tillegg får du 
masse gratis trening!

Er vi fremme snart? Robert Wechsler har laget 
en tandemsykkel som går i ring. 
Med denne kan det bli 
vanskelig å rekke skolestart, 
uansett hvor fort 
du sykler! 

HELSPRØ SYKLER!
1. september går startskuddet for 
Beintøft 2016. Da håper vi at så mange 
som mulig setter igjen bilen hjemme og 
velger miljøvennlig transport til skolen. 
TEKST: Rasmus Norsted 

Men hvorfor sykle rundt på en vanlig sykkel når 
du kan velge en helsprø en? Vi håper at disse rare 
syklene vil gi deg inspirasjon til å sykle oftere til 
skolen. Og kanskje har du selv en morsom sykkel-
idé? Da kan du lage en tegning og sende den til 
oss, og få muligheten til å vinne en kjempefin pre-
mie! Se mer på side 34.

FOTO: Robert Wechsler
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Er det mulig å få dobbelt poeng i Beintøft? Med 
denne skosykkelen kan du både sykle og gå til sko-
len samtidig! 

Er det flaut eller kult å ankomme skolen på en rosa 
regnbueenhjørning? Det er i hvert fall kulere enn å 
kjøre bil! 

Ville du syklet på en sykkel som kalles «veltepetter»? 
Det ville i hvert fall alle for 150 år siden! Denne sykkel-
typen var faktisk den mest populære på 1800-tallet! 

Hele familien på tur? Med denne sykkelen er det ingen sak å komme seg til skolen! Men pass på at ikke 
foreldrene dine sitter bak og slapper av, mens du må gjøre all jobben! 

Har du dårlig tid om morgenen? Gjør unna toalett- 
besøket på vei til skolen på en sykkel som bok-
stavelig talt stinker! 

FOTO: Sarcasmo, Flickr

FOTO: saxman1597, Flickr

FOTO: fletcherjcm, Flickr

FOTO: Swift Benjamin, Flickr

FOTO: Wikimedia commons - Thespeakerguy
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Hei! Jeg heter Ulrik (4 år) og er en 
ekte miniagent!
FOTO: Privat

En miniagent passer på miljøet. Miljøet er 
liksom naturen. Jeg plukker søppel og passer 
på hele byen vår. Og så har miniagenter klokke 
og lommebok. Jeg ønsker meg ninjaklokke og 
ninjalommebok. 

Hvorfor skal man passe på miljøet? Jeg vet 
ikke helt, det er bare sånn miniagenter gjør. Nå 
må jeg sove litt.

MINIAGENT ULRIK

  
Hvor mange togvogner som 
denne kan du finne 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!
Svarfrist: 1. november 2016

TELL TOGVOGNER

MINIAGENTENE
– FOR DE MINSTE!

Refleksdagen 2016 er den 
20. oktober. Husk å bruke 
refleks når det er mørkt!
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SKOLE

ERLE GÅR TIL SKOLEN

HVA SLAGS BLAD ER DETTE?

HESTEKASTANJE
FOTO: JoJan, Wikipedia

ROGN
FOTO: Eeno11, Wikipedia

EIK
FOTO: Abrget47j, Wikipedia

LØNN
FOTO: Darkone, Wikipedia

Kan du hjelpe Erle med å finne veien til skolen?

Tegn en strek fra bladet bort til riktig bilde. Løsningen står på side 35.
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USA

SØR-
AMERIKA

En skoleklasse på Cuba lærte om strandryddedagen sammen med Miljøagentene og den norske og svenske ambassadøren 
(En og to i bakerste rekke fra venstre). Barna fikk utdelt hansker og brukte søppelsekkene som regntøy.

Cuba på verdenskartet:

Kildesortering er helt frem-
med på Cuba. Det finnes bare 
én type søppelkasser, og 
dermed er det ikke mulig å sor-
tere. Dessverre er det mange 

På Cuba er det mange som bare slipper søppelet sitt 
rett på gata. Nå vil de lære av oss!
TEKST  /  FOTO: Are Shaw Waage

CUBA TRENGER 
MILJØAGENTER

som ikke bruker søppelkasser i 
det hele tatt. Man bare slipper 
søppelet der man står, og da 
blir det selvfølgelig veldig rotete 
dersom ingen rydder.

Det er ikke så rart at de kaster 
søppel på gata, for ingen har 
fortalt hvorfor man heller burde 
bruke søppelbøtter. Miljøagen-
tene var nylig invitert til Cuba, 

Cuba
 er markert 

med rødt, 
og ligger 

sør for 
USA
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WUT I VERDEN
Hva skjer med miljøet ellers i verden?
Les om det her!



og da fortalte vi blant annet 
om hvordan miljøagenter på 
landsmøtet bestemte at vi skulle 
lage en pantekampanje for at 
flere skal levere tilbake tom-
flasker. Vi fortalte også om søp-
pelkampanjen som miljøagen-
tene i Kringlebotn har laget, med 
sterke slagord som “Er du tett i 
pappen” og “Ikke vær korka”.

Deretter var vi med på å or-
ganisere strandrydding for en 
skoleklasse, på samme måte 
som mange lokallag i Miljøagen-
tene gjør det i Norge. Vi gikk til 
en populær badestrand i hoved-
staden, og her fant vi mye plast, 
sigarettstumper, knust glass 
og en død sjøfugl. Etter bare 
en halvtimes tid så ble det mye 
hyggeligere å være på stranden. 
Barna skjønte nok mer av hvor-
for vi bør være nøye på hvor vi 

kaster søppel, både for egen 
trivsel og for livet i havet.

Representanter fra den cu-
banske regjeringen og både 
den norske og svenske ambas-

Det regnet kraftig da vi skulle rydde stranden. Likevel var det topp innsats 
og godt humør.

Miljøagentene ble invitert av den 
norske ambassaden på Cuba for å 
fortelle cubanske styresmakter om 
hvordan miljøagenter sprer gode 
holdninger og lærer både voksne 
og barn å kildesortere i Norge.

Etter å ha ryddet stranden, fikk skoleelevene lære litt om hvordan Miljøagentene 
jobber i Norge. 

saden var med på prosjektet. 
Dette var starten på arbeidet 
med en stor holdningskampanje 
som skal hete Cuba Limpia, som 
betyr “Hold Cuba rent”.

21



FO
TO

: C
hr

is
tia

n 
Sc

hn
et

te
lk

er
 /

 F
lic

kr

Geitmyra matkultursenter for barn

Geitmyra matkultursenter for barn underviser barn 
og unge om bærekraftig mat, 
matens opprinnelse, smak og 
matkultur.

Målsettingen er at så mange 
barn og unge som mulig
skal blir glade i mat som gjør dem og miljøet godt.

Høsten er en fin tid for dem som lik-
er god mat. Skogen er full av bær, i 
åkrene er det masse fine grønnsa-
ker, og trærne bugner av frukt. 
TEKST: Magnus Thorvik / Geitmyra matkultursenter for barn
FOTO: Mette Randem

På høsten får vi ferskere og friskere mat, 
og vi sparer miljøet siden vi ikke trenger å 
bruke så mye drivstoff på å frakte maten 
langveisfra. Frukt er godt å knaske som den 
er, men hvis vi baker frukt i ovnen blir den 
fin og myk, og smaken blir ekstra konsentrert 
og søt.  Mange frukter egner seg til baking. 
Her har vi oppskrifter på plomme, pære og 
eple, men prøv gjerne med fersken, aprikos 
eller kirsebær. Hvis du bruker økologisk frukt 
unngår du sprøytemidler i maten.  

BAKTE PLOMMER MED VANILJE
Til 4 porsjoner:
    12 plommer                 1 ss brunt sukker
    1 vaniljestang

Slik gjør du: Sett ovnen på 180° og dekk en 
langpanne med bakepapir. Del plommene i to 
og ta ut steinene. Ha plommene i langpannen. 
Del vaniljestangen i to med en skarp kniv og 
skrap ut frøene. Bland frøene med sukkeret 
og dryss over plommene. Legg vaniljesten-
gene oppå plommene. Stek i ca. 15 minutter. 

KORTREISTE 
FRUKTER

BAKTE PÆRER 
MED HONNING OG SITRON 

Til 4 porsjoner:
    4 pærer i båter           1 ss flytende honning
    Revet skall av én sitron

Slik gjør du: Sett ovnen på 180° og dekk en 
langpanne med bakepapir. Skrell pærene og 
skjær dem i båter. Ha pærene i langpannen 
og dryss over sukker og sitronskall. Bland 
godt. Stek i ca. 20 minutter. 

BAKTE EPLER MED KANEL
Til 4 porsjoner:
    4 epler                           1 ss brunt sukker
    ½ ss kanel

Slik gjør du: Sett ovnen på 180° og dekk en 
langpanne med bakepapir. Del eplene i båter. 
Husk å fjerne kjernehuset. Ha eplene i lang-
pannen og dryss over sukker og kanel. Bland 
godt. Stek i ca. 20 minutter. 

22

MATFATET
I Matfatet presenterer vi gode og spennende 
oppskrifter på økologisk mat!



BLI EN EKTE
MILJØJOURNALIST

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
Penn / blyant

Papir

Kamera

ÅRSTID: Alle

HVA: Sørg for at flere får vite om miljøproblemene 
der dere bor. Lag en artikkel og send til lokalavisa!

HVORFOR: Dere lærer hvordan mediene 
fungerer og hvordan dere får oppmerksomhet 
om saker dere er engasjerte i.

SLIK GJØR DU: Først må du finne ut hva du 
vil skrive om. ”Den nye veien til butikken ødeleg-
ger for blåveisen” og ”Nærbutikken tar inn flere 
økologiske varer” er slike ting miljøjournalister 
skriver om.

ELLERS:
En artikkel bør inneholde:
1. Overskrift: Kort om hva saken handler om. 
2. Ingress: Introduksjon på en eller to setninger.
3. Brødtekst: Hovedteksten som er selve saken. 
4. Bilde og bildetekst: Ta bilde av menneskene 
eller stedet saken handler om.

Hvem, hva, hvor, når og hvorfor:
Journalister skal fortelle mye med få ord. Forsøk å 
svare på fire spørsmål allerede i ingressen: - HVA 
har skjedd, - HVEM har det skjedd med - HVOR 
og - NÅR skjedde det? - I brødteksten svarer 
journalisten på HVORFOR det skjedde.

For at andre skal lese det du har skrevet... 
...kan du for eksempel sende inn saken til lokal-
avisa, miljøjournalistsiden på miljoagentene.no eller 
Hovedkvarteret (post@miljoagentene.no). Du kan 
også legge ut teksten på sosiale medier som Face-
book og Instagram, dersom lokallaget har profil der.

FOTO: Carissa Rogers
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Siste helgen i mai ble det arrangert Miljøagent-
camp for alle miljøagenter på Vestlandet. Totalt 29 
agenter var med på campen. Agentene overnattet i 
to store lavvoer like ved naturreservatet. 
TEKST  /  FOTO: Hege Torghatten

MYE MORO PÅ 
MILJØAGENTCAMP!
 

Helgen var proppfull av lærerike 
og gøye aktiviteter. Fredag var 
det velkomstmøte og grilling av 
«agentpizza» og «bananbombe». 
I tillegg var det «bli kjent»-leker 
der alle prøvde å lære navnet på 
hverandre. Det ble mye lek, fnis 
og prat før roen endelig senket 
seg i 23.00 tiden.

Lørdag var det fullt program fra 
morgen til kveld. Spesialagent 
Fredrik Birkeland holdt foredrag 
om hva det vil si å være spesiala-
gent, og Jarl Erik T. Halvorsen for-
talte om Barnas Klimapanel.
Det ble vist en veldig spen-

nende film om hvordan plastavfall 
påvirker dyr og miljø i hele verden. 
Miljøagent Oliver Dahle (12 år) 

holdt et veldig godt innlegg om 
hvordan microplast kan skade 
mennesker og dyr på jorden.   

Deretter var det klart for aktiv-
iteter. De var redesignverksted, 
omvisning på Herdla fort med 
spennende historier fra krigen, 
natursti og zipline (taubane). 
På natursien ble agentene delt 

inn i lag, og de måtte orientere 
seg rundt på området med ekte 
kart for å finne postene. Zipline 
var megakult, og nesten alle 
agentene turde å kaste seg utfor 
i løse luften, kun hengende i en 
streng mens de suste nedover.

Dagen ble avsluttet med grill-
ing og bålkos. Det ble også tid 

til bomgjemsel, der alle barna ble 
med. Det var mange trøtte barn, 
så det ble ganske fort ro i lavvoen 
denne kvelden. De voksne sam-
let seg rundt bålet og hygget seg 
en stund til.

Søndag måtte alle stå opp kl 
07.00 for å være med på fugle-
merking. Dette var virkelig et 
høydepunkt! Miljøagentene fikk 
være med å hente fugler som var 

Zipline var en av aktivitetene 
på campen.

Zipline var megakult!
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fanget i nettet og se på mens de 
ble målt, merket og sluppet fri ig-
jen. Flere av barna fikk holde fu-
gler og være med å slippe de løs. 

Dagen fortsatte med fugle- 
safari. Med ekte fuglekikkerter 
og kyndige fugleeksperter lærte  
barna om utrydningstruede fugler. 
 De fikk selv være med å regis-
trere de artene de kunne se i  
kikkertene sine.

Siste post på programmet var 
åpning av fuglehagen på Herdla. 
Der fikk de være med å plante 
vekster som kan være med på å 
gi mat til fuglene. Det var også 
dueslepp, der miljøagentene fikk 
være med på å slippe ut duer. 
Dette var virkelig stor stas! 

Fugleekspertene lærte barna 
om utrydningstruede fugler.

Miljøagentene fikk være med 
på å slippe løs fuglene etter 
fuglemerking.

Hele gjengen fra campen.
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LOKALLAGS

NYTT

16.juni samlet miljøagentene på 
Askøy seg for å sjekke panteau-
tomater. De så på hvor rent det 

NYTT LOKALLAG
Hurra! Nytt lokallag i Larvik. 
11. juni var det oppstartsmøte og 
det ble startet lokallag for miljø-
agentene i Larvik. Julian Hvaara 
ble valgt til leder av det nye sty-
ret. Det var stor entusiasme og 
mange ønsker for hva miljøagen-
tene i Larvik vil gjøre fremover.  
De ønsker å arrangere strand-  
og skogrydding, bruktmarked, 
arrangere en elektrisitetsfri dag, 
delta på panteaksjonen, dra på 
humlevandring, og ha stand på 
torget/verveaksjon. Vi ønsker 
miljøagentene i Larvik lykke til!

PANTEAKSJON 
PÅ ASKØY!
Miljøagentene på Askøy 
har gjennomført årets 
panteaksjon.
TEKST: Hege Torghatten

var rundt automaten, om det var 
muligheter for å vaske hender, og 
om det var mulig å kaste glass-
flasker til gjenvinning i en kasse 
eller liknende i nærheten av pan-
teautomaten. Alt i alt ble 9 butik-
ker sjekket. Alle hadde med seg 
flasker de hadde samlet inn. De 
klarte å få inn ca. 500 kr til pros-
jektet på Haiti. Hurra!

FOTO: Anette Færestrand

FOTO: Hege Torghatten

FOTO: Hege Torghatten
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Mandag 20. juni trosset Barnas Klimapanel det dårlige vær-
varselet og slo leir ved Hovindammen i Oslo. På gjestelisten 
sto selveste lederen i FNs klimapanel, Hoesung Lee. Det ble 
et spennende møte, med fine samtaler om klima og fremtiden.

MØTTE LEDEREN AV 
FNS KLIMAPANEL
Barnas Klimapanel lokket med nygrillet norsk 
fisk, og fikk selveste Hoesung Lee på kroken!
TEKST  /  FOTO: Rasmus Norsted

SOMMERFEST
Lokallaget på Nesodden har 
hatt flott sommerfest på Steilene 
i strålende sol. De lekte, badet 
og fisket krabber. Steilene er en 
øygruppe på Nesodden. Da lokalla-
get var kommet i land, ble det raskt 
observert søppel flytende i sjøen. 
Miljøagentene plukket opp det de 
fikk tak i. Det ble også funnet en 
veske med bocciakuler som ble 
brukt senere på dagen.

SA I FRA PÅ 17. MAI
Miljøagentene i Bodø laget 
egen fane som de gikk under i to-
get på 17. mai. Med slagordet «med 
rett til å si ifra» ønsket de alle til lykke 
med nasjonaldagen!

BIEHOTELL
Miljøagentene i Haugesund har 
laget hotell til biene. Det ble hamret, 
spikret og jobbet på spreng slik at 
biene skal ha gode muligheter til å 
få en super sommer i Haugesund.

KUNST AV PLASTSØPPEL
Miljøagentene i Vågan har del-
tatt på årets Klimakult. De laget flotte 
kunstverk av plast som er funnet i na-
turen, og holdt appeller fra scenen i 
Kabelvåg. Publikum ble også under-
holdt av miljøagentene som frem-
førte den nye Miljøagentsangen.
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Den bruker bare tre sekunder 
på å komme opp i en fart på 96 
km/t! Toppfarten er på 110 km/t.
Tidligere fantes geparden i store 
deler av Afrika, Asia, Europa og 
Nord-Amerika. I dag holder den til 
først og fremst i Afrika. 

Visste du at geparden kan 
temmes? Opp gjennom århun-
drene har den derfor vært et pop-
ulært kjæledyr for rike og adelige. 
Man regner med at de første ge-
pardene ble temmet alt for 5.000 
år siden.

En som ikke trenger å 
bruke transportmidler for 
å komme seg fra et sted til 
et annet, er geparden. 
Det klarer den nemlig helt 
fint på egenhånd. For 
geparden er det raskeste 
dyret på landjorda!
KILDE: wwf.no

GEPARD

Geparden er et kattedyr, i likhet 
med blant annet løver og tigre, 
men den er mindre og magrere. 
Den har et lite hode og en sort 
rand som går fra øyet og ned til 
munnen. Geparden har små ører 
og gul pels med mørke flekker.

Geparder bruker forskjellige 
lyder og kroppsspråk. Når den 
er sint så hveser og knurrer den 
og stiller seg opp på en truende 
måte. Når den står slik, legger den 
ørene flate, viser frem tennene 
sine, spenner musklene og 
gjør seg klar for angrep. På 

baksiden av ørene har geparden 
en hvit flekk som vises godt når 
ørene legges flate.

Den jakter på alt fra harer til små 
antiloper. Når geparden jakter, lis-
ter den seg så nært innpå byttet 
som mulig. Når den har kommet 
nær nok, sprinter den i full fart mot 
byttedyret, og bruker forlabben 
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Geparden er det raskeste dyret på landjorda.
FOTO: SunnyS, Fotolia



INTERNASJONAL RØDLISTE:
Den internasjonale rødlista heter også IUCNs Rødliste og er en liste 
over dyr og planter i verden som er trua av utryddelse eller er veldig 
sjeldne. Det er nesten som den nasjonale rødlista vi har i Norge, 
bare at den gjelder for hele verden.

til å få dyret til å snuble. Når byt-
tedyret faller, biter geparden seg 
fast i strupen og kveler det.

Hunngeparden føder gjerne 
3-5 unger, men av og til opptil åtte. 
Ungene blir hos moren til de er 
omtrent halvannet år gamle. Men 
ca. 90 prosent av alle ungene dør 
i løpet av de første tre månedene. 
Grunnen til det kan blant annet 
være matmangel, eller fordi de blir 
drept av andre rovdyr. Geparder 
blir ofte skutt eller forgiftet fordi 
de kan finne på å ta husdyr.

 
Geparden har blitt jaktet så mye 
på at den nesten har blitt utryddet.
En annen trussel er at gepardens 
byttedyr forsvinner på grunn av 
kvegdrift. Dermed får 
geparden mindre 
jaktområder og det 
blir vanskelig for 
den å finne nok 
å spise.

I dag regnes geparden som en 
sårbar art på den internasjon-
ale rødlista.

WWF er verdens største miljøvernorganisasjon. 
Vi jobber for å ta vare på verdens dyr og deres leve-
områder, og for å stanse ødeleggelsen av naturen. 
Besøk oss på wwf.no.
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RØDLISTA: 
DAMFROSK

Hils på Norges mest 
sjeldne frosk!

Damfrosken finnes faktisk naturlig 
bare i noen få tjern i Aust-Agder. Det 
er ikke så mange som vet akkurat 
hvor den holder til, fordi det er viktig 
at dette holdes hemmelig. Det er for 
å hindre at nysgjerrige mennesker 
besøker tjernene og ødelegger le-
veområdene til damfrosken.
Den er grønn eller lysebrun med 
mørke flekker, og blir mellom 5-8 
cm. Froskene føder ikke levende un-
ger, men parrer seg og legger egg. 
Eggene utvikler seg til rumpetroll, 
som siden blir til voksne frosker. 
I parringstiden kvekker den så det 
høres på lang avstand. Den er 
avhengig av at det er varmt nok i 
været når den skal formere seg. 
Når våren kommer seint, kan det 
derfor skje at froskene blir forsinket 
med formeringen, og det blir kaldt 
i været før froskeyngelen får utviklet 
seg nok til å tåle kulden. Da dør de, 
og dette er noe av årsaken til den 
lave bestanden. En annen årsak 
er at fisk spiser opp frosker og fro-
skeyngel. Damfrosken er betegnet 
som kritisk truet på den nasjonale 
rødlista i dag.

NASJONAL RØDLISTE:
Nasjonal rødliste er en liste over dyr og 
planter i Norge som er trua av utryddelse 
eller er veldig sjeldne.

KILDE: Artsdatabanken

MILJØTIPS:
Kjør kollektivt!

HOT OR NOT
Landsleir
23. - 25. september 
er det landsleir for alle 
miljøagenter i hele 
landet. På landsleiren 
kan du lære mer om 
alt som er gøy og nyt-
tig for et lokallag. Det 
blir leiravis, konkurran-
ser og masse annet 
gøy! Følg med på 
miljoagentene.no for 
mer info.

Biene forsvinner!
Over hele verden 
har biebestandene 
minket veldig de 
siste tiårene. Bier er 
viktige for verdens 
matproduksjon, fordi 
de blant annet sørger 
for at planter blir 
bestøvet. Noe av det 
som truer biene er 
tap av leveområde, 
og klimaendringer. 
Derfor må vi jobbe 
for å redusere klima-
gassutslippene våre, 
slik  at klimaendrin-
gene ikke blir verre 
enn de allerede er.  
Kilde: Naturvernforbundet

Tomgangskjøring

Oljeboring

Å ikke sortere 
søpla

Å gå til skolen

Høstblader

Loppemarked

I Norge er veitrafikken den 
nest største kilden til utslipp 
av karbondioksid (CO2).

Dersom flere av oss tar tog, trikk, 
buss og t-bane til jobb, barne-

hage og skole kan vi redusere 
norske klimagassutslipp.

Begynn å gå til skolen og spør 
de voksne om ikke de kan ta 
kollektivt til jobben. Noen ar-
beidsgivere oppfordrer sine an-
satte til å reise kollektivt. Det får 
stor effekt dersom det også er 
dyrt å parkere på jobben.
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INGRID SKJOLDVÆR
MILJØKJENDISEN

Hei Ingrid! Hva driver du med 
for tiden?

– Hei! Nå har jeg akkurat vært på 
sommerferie med familien hjemme i 
Lofoten og Vesterålen. Snart er det til-
bake for å dra på sommerleiren til NU 
med 200 andre råbra ungdommer. 
Gleder meg masse til å spise is, bade 
og bli kjent med masse nye folk.

Hva er det kuleste med å være 
leder i Natur og Ungdom?

– Det er nok å få lov til å jobbe 
med de miljøspørsmålene som jeg 
brenner for hver eneste dag og 
være med på å gjøre en forskjell. 
Og det er utrolig artig å få reise 
rundt i hele landet og møte engas-
jerte ungdommer og å jobbe sam-
men med dem for at de skal vinne 
sine lokale miljøsaker.

Er du glad i å være ute i na-
turen?

– Ja, men jeg er nok også litt lat 
og ikke så flink til å være ute som 
jeg burde. De gangene jeg kommer 
meg ut på tur så er det så utrolig 
verdt det. Naturen i Nord-Norge er 
så fin! Hjemme i Vesterålen er det 
masse fine turer rett utenfor døra 
både på fjellet, i marka og i fjæra.

Reiser du miljøvennlig?
– Så mye jeg kan. Jeg har ikke 

bil og går og sykler til vanlig. Noen 
ganger tar jeg bussen. Med job-

ben som leder i Natur og Ungdom 
så blir det en del reising, men jeg 
prøver så godt jeg kan å velge tog 
og buss der det går.  

Spiser du økologisk mat?
– Ja! Ikke bare er det bra for 

miljøet, jeg syns også det smaker 
bedre. Jeg prøver også å spise 
frukt, grønnsaker, fisk og kjøtt som 
er i sesong og kortreist mat. På 
den måten er jeg med på å støtte 
miljøvennlig norsk matproduksjon.

Er du flink til å sortere søppel?
– Ja! Vi bruker blå og grønn pose 

og sorterer, glass- og metall-avfall 
og papp og papir. Vi prøver å ikke 
kaste så mye mat. Selv om jeg bor 
i en liten leilighet så går det fint an 
å sortere. 

Hva er ditt beste miljøtips?
– Arranger byttekveld med ven-

nene dine eller klassen din der du 
kan bytte ting eller klær du ikke 
bruker lenger med noe nytt som 
noen andre ikke vil ha. Helt gratis 
og veldig gøy.

Hvorfor er miljøvern viktig?
– Klimakrisa og utryddelse av ar-

ter er et av de største verdensprob-
lemene vi har i dag. Det er måten 
vi mennesker har behandla jorda på 
som har skylda. Derfor er miljøvern 
og det å kjempe for at vi skal slutte 

å forurense livsviktig om vi skal ha 
et levelig klima, mat og vann også i 
tida framover.

Har du en hilsen til Miljøagen-
tene?

– Kjære miljøagenter! Dere er de 
tøffeste og smarteste jeg vet om og 
store forbilder for alle oss i Natur og 
Ungdom. Hadde jeg hatt småsøsken, 
så skulle jeg ønske de var som dere. 
Fortsett å kjempe for en bedre fram-
tid. Vi kommer til å vinne!
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Ingrid på aksjon mot oljeboring 
i Arktis, utenfor slottet i mai i år. 
FOTO: Anna Olerud / Natur og Ungdom

Ingrid Skjoldvær fra Vesterålen har engasjert seg i 
natur- og miljøvern i årevis. I januar i år ble hun valgt 
til ny leder i Natur og Ungdom!
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SVAR:
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HVITT OG 

BLÅTT
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1

SANT ELLER 
USANT?

KRYSSORD!
Fyll inn riktig ord i kryssordet. Stokk så om 
på bokstavene i de gule rutene, da kommer 
du frem til noe som blir en del av hverdagen 
vår så snart vi begynner på skolen i gjen!

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

SANT  USANT

SANT  USANT

SANT  USANT

SANT  USANT

SANT  USANT

SANT  USANT

SANT  USANT

SANT  USANT

1
2
3
4
5

7
8

6

Flaskepanten har 
vært den samme 
siden 1956.

Beintøft er fra 
1. september til 
1. oktober.

Bejing ligger i 
Japan.

Vandrefalken 
er verdens 
raskeste fugl.

Rotter er flinke 
til å svømme.

Hoesung Lee 
er leder i FNs 
Klimapanel.

Geparden 
er verdens 
tregeste dyr.

Damfrosken 
er en veldig 
sjelden frosk.
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PREMIEOPPGAVER 1 SVARFRIST:1. november 2016Send inn svaret til:
post@miljoagentene.no

eller fyll ut slippen på neste 
side og send i posten.LYKKE TIL!



Fyll ut kupongen og send den inn, så er du med i 
trekningen av kule premier! Svarfrist: 1. november.

Premieoppgave 1 - kryssord:
Løsningsordet er:  ....................................................................................

Premieoppgave 2 - sant eller usant:
1:__________   2:__________   3:__________  4:__________  
5:__________   6:__________   7:__________   8:__________ 

Premieoppgave 3 - løsningstallet er: _____________    

Premieoppgave 4 - jeg fant disse transportmidlene:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Premieoppgave Miniagentene:.......................togvogner

Fornavn:.......................................................................................................
Etternavn:....................................................................................................
Adresse:......................................................................................................
Postnummer og sted:...............................................................................
Mobil:....................................................Alder:.............................................

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo
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TRANSPORTMIDLERSUDOKU
I bokstavkaoset under finnes det 10 transport-
midler. Finner du alle sammen?

Fyll inn tallene mellom 1 og 9. Legg sammen 
tallene i de gule rutene og finn løsningstallet.
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MILJØAGENTENES
NETTBUTIKK

TEGNEKONKURRANSE:

TEGN EN FANTASISYKKEL!

Gå inn på miljoagentene.no/nettbutikk 
for å se hva vi har. Kanskje noe å 
ønske seg til bursdag?

Du kan kjøpe disse miljøvennlige 
handlenettene og mye annet kult 
på Miljøagentenes nettbutikk.

Leste du om de helsprø syklene på side 
16? Nå vil vi at du skal tegne din egen 
fantasisykkel! 

Hvordan ser din drømmesykkel ut? Har den spesielle 
farger, eller kan den gjøre noe uvanlig som dagens 
sykler ikke kan? Kanskje du har en ide til en morsom 
fremtidssykkel som ikke har blitt laget enda? 
Kvess tegneblyanten, skjerp fantasien og bli med i 
tegnekonkurransen. Da kan du vinne kule premier! 
Send tegningen til oss i posten, eller skann 
den inn og send til ingvild@miljoagentene.no.
Frist: 1. november.
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BLI MED OG 
TA VARE PÅ 
NATUREN!

Alle kan være miljøagenter! Vi jobber sammen for at vi skal 
bli flinkere til å ta vare på jordkloden vår. Det koster 100 kr
å melde seg inn, derfor må du spørre en voksen om lov.

IKKE MILJØAGENT ENDA?

BLI MED, DA VEL!
MILJØAGENTENE ER BARNAS EGEN 

MILJØVERNORGANISASJON.

velkomstpakke
5 nr av medlemsbladet Miljøagentrapporten i året

mulighet til å være med i et lokallag
være med på aktiviteter og arrangementer

være agent og få hemmelige oppdrag
opprette egen profil på miljoagentene.no

være miljøjournalist og publisere egne saker

ALLE MILJØAGENTER FÅR:

Meld deg inn ved å gå inn på: 
www.miljoagentene.no/innmelding 

For mer informasjon, gå inn på
www.miljoagentene.no

LØSNINGER
PÅ MINIAGENTOPPGAVENE PÅ SIDE 19

LØSNINGER OG VINNERE
FRA AKTIVITETSHEFTET
BLIR LAGT UT PÅ NETTSIDEN VÅR, 
WWW.MILJOAGENTENE.NO, 
I BEGYNNELSEN AV SEPTEMBER.

SKOLE
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HESTEKASTANJE

ERLE GÅR TIL SKOLEN

HVA SLAGS BLAD ER DETTE?

ROGN

EIK LØNN



LANDSLEIR!
23.-25. SEPTEMBER 2016
Endelig er det landsleir igjen! Landsleiren er for alle miljøagenter i hele landet, 
enten dere er med i et lokallag eller vurderer å starte et.
På landsleiren kan du lære mer om alt som er gøy og nyttig for et lokallag. Det 
blir vikingtevling, leiravis, konkurranser og masse annet gøy!
For mer informasjon, ta kontakt med Hege på hege@miljoagentene. Følg også 
med på www.miljoagentene, her legger vi ut alt du trenger å vite!

PÅMELDINGSFRIST SØNDAG 4. SEPTEMBER.

BLI MED 
PÅ LEIR!


