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Hei alle m
iljø

agenter!

      NAVN: Adelina

YRKE: Miljøagent m
ed rett ti

l å si ifra!

Min største miljøbragd: 
Jeg har samlet inn 
batterier, går til skolen 
og kildesorterer.

Min største miljøtabbe: 
Kastet søppel i naturen.

Derfor er miljøvern viktig: 
Fordi vi må ta vare på miljøet, 
slik at andre kan få en bedre 
fremtid!

Miljøvennlig hilsen 
fra Adelina

FØLG OSS!
Twitter: @miljoagentene

Facebook.com/miljoagentene

Instagram: @miljoagentene
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ENDELIG 

VINTER!
For da kommer snøen! Endelig kan vi 
gå på ski, lage snømenn, ake på ake-
brett og lage snølykter igjen. Det er 
også koselig å sitte inne under et varmt 
teppe og se ut på snøflakene som daler 
mot bakken. Snø er flott! Men snøen 
kan forsvinne i fremtida. De siste tiårene 
har det blitt mye mindre is og snø på 
grunn av den globale oppvarminga.

Det er flere ting vi kan gjøre for å 
stanse global oppvarming. I bladet 
finner dere tips for en litt grønnere 
jul. Selv om det er et lite bidrag, vil 
det hjelpe om vi alle tar miljøvennlige 
valg, både i jula og ellers i hverdagen.

Dette bladet handler om engasjerte 
barn. Og det er jo nettopp det dere er, 
dere som er med i Miljøagentene og 
engasjerer dere i natur og miljø. I bladet 
får du møte japans miljøagenter, nemlig 
barna i Junior Eco Club. Det er så utrolig 
flott at det finnes barn over hele verden 
som er engasjerte i miljøet. Da finnes 
det et håp om at vi en dag får stoppet 
den globale oppvarminga, og får opp-
leve snø i fremtiden også. 

God jul og godt nytt år!
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KJÆRE 
MILJØAGENT! HE I !



MASSE PENGER I SKOGEN
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Monkeybusinessimages

Visste du at en tur i skogen er verdt mellom 50 
og 100 kroner? Folk blir nemlig blidere og i bedre 
form av skogturer. Forskere har regnet ut at turene vi 
nordmenn går i løpet av et år er verdt mellom 50 og 
100 milliarder kroner. Det er like mye som tretti tusen 
eneboliger! Noe å tenke på det når du går i skogen 
… eller kanskje ikke. Se heller på fuglene, trærne og 
dyresporene, du!

VERDENS VIKTIGSTE 
PUSLESPILL
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Francesco Scatena, Istockphoto

Har du tenkt på at naturen er som et stort puslespill, 
der plantene og dyra er brikkene? Alt vi trenger for å 
leve får vi fra naturen. Soppene i skogen gjør at det 
kan vokse trær i Norge. Trærne lager ren luft. Biene 
bestøver blomster, slik at vi får frukt og grønt. Flag-
germusene spiser masse mygg, sånn at du ikke skal 
få altfor mange myggstikk. Hver eneste brikke er su-
perviktig, og vi har ikke råd til å miste en eneste en!

TORSK = IKKE TOSK! 
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Jezperklauzen, Istockphoto

Torsken er ingen tosk! Den er faktisk kjempe- 
viktig. Livet langs kysten er helt avhengig av  
torsken. I noen fjorder er det blitt lite torsk, og der 
har det kommet noen skumle trådalger som kveler 
livet. Og det har ført til at det blir mindre av de  
andre fiskeslagene også. Derfor må vi ta godt vare 
på torsken som lever langs kysten vår.
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MILJØNYTT
Hva er nytt?
Her får du vite hva som skjer på miljøfronten, 
i Norge og ellers i verden.



INDIANERE MOT OLJE
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Peg Hunter

I USA protesterer nå indianere og miljøvernere 
mot et digert oljerør. Det skal brukes til å pumpe 
olje tusenvis av kilometer, og det skal gå over 
indianernes land. Indianerne er redde for at olje 
skal lekke ut og ødelegge naturen og drikke-
vannet deres. Mange norske miljøvernere støtter  
indianernes kamp.

REDD ULVEFAMILIENE
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Kjekol, Istockphoto

Fire av de sju norske ulveflokkene skal skytes. Det 
er jakt på ulver i Norge for å hindre at de skal ta sau 
og rein i beiteområdene. Mange miljøorganisasjoner 
mener at ulvefamiliene må reddes, fordi de ikke 
tar beitedyr. Flere tusen mennesker har nå sendt  
e-post til miljøminister Vidar Helgesen og bedt ham 
om å spare ulvefamiliene. Du kan gjøre det samme 
her: http://naturvernforbundet.no/jatilulv/ 

VIKTIG AVTALE FRA PARIS
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Yann Caradec

Klimaendringene har fått en fiende. Den heter 
Parisavtalen, som verdens land ble enige om i 
fjor. Nå skal landene begynne å bruke den for å  
hindre farlige klimaendringer. Da er det bare å 
komme i gang og kutte i utslippene av klimagasser,  
statsminister Erna Solberg! Hvis alle bidrar, kan 
vi bygge et godt og miljøvennlig samfunn. La oss 
gjøre det sammen!
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Kommer du alltid til å være 
miljøengasjert, Victor?
Victor har vært miljøagent lenger enn de aller fleste!
FOTO: Melisa Fajkovic

tida og hadde veldig lyst til at 
jeg skulle være med.
I løpet av den første tida som 

miljøagent var Victor med på 
en del spesialoppdrag. Noe 
av det første han gjorde var 
å spille inn en reklamefilm for 
pant, sammen med artisten 
Ravi. 
– Jeg husker ikke så mye av 

det, men jeg husker vi satt i en 
bitteliten bil!

Siden den gang har Victor 
møtt en drøss med politikere, 
vært med på God Morgen 
Norge og møtt Kongen. I fjor, 
under klimamarsjen, holdt han 
appell foran Stortinget for over 
3000 mennesker.
– Jeg har gjort mye morsomt. 

Og kongen var veldig hyggelig!
– Hva er det som gjør at du har 

vært medlem i Miljøagentene så 
lenge?
– Det å være miljøagent har 

gjort meg enda mer engasjert 

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

– Du lærer så mye og du 
får være med på så mye gøy! 
Dessuten blir du kjent med 
mange kule folk!
13 år gamle Victor synes alle 

burde være miljøagenter. Og at 
han har trivdes som miljøagent 
er det ingen tvil om. For det har 
han vært i hele 10 år!
– Det var tanta mi som meldte 

meg inn, sier Victor. – Hun job-
ba på Hovedkvarteret på den 
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i naturen og miljøet. Jo mer 
jeg har lært om natur og miljø, 
jo mer engasjert har jeg blitt i 
dette. Og veldig mye av det jeg 
har lært, har jeg lært gjennom 
Miljøagentene, gjennom for  
eksempel medlemsbladet og 
interessante foredrag på leirer 
og arrangementer.

Global oppvarming er en av 
miljøsakene Victor er spesielt 
opptatt av.
– Det er utrolig viktig at ikke 

jorda blir varmere! Den globale 
oppvarmingen kan føre til at vi 
som er barn i dag ikke får vokse 
opp på en så trygg og fin jord 
som dagens voksne har fått.

I dag er han aktiv i Barnas Klima- 
panel. Panelet består av miljø-
agenter fra hele landet. De skal 
være et talerør for norske barn 
når det gjelder klima og barns 
fremtid.
– Målet vårt er å få flere pan-

eler med barn i andre land, slik at 
barn kan få et stort klimapanel, 
som FNs klimapanel. Hvis vi får 
barn over hele verden til å en-
gasjere seg og si fra til politikere, 
så når vi kanskje frem i hele  
verden og ikke bare i Norge.

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

Victor mener at det viktigste 
han har gjort som miljøagent 
var da han reiste sammen med 
resten av Barnas Klimapanel 
til klimaforhandlingene i Paris 
i fjor.
– Der møtte vi FNs klimapanel 

og flere store ledere. Vi fikk gitt 
dem rapporten vår, hvor det 
står hva norske barn mener om 
miljø og klima. Vi fikk spredd 
budskapet vårt og vist dem at 
det finnes miljøengasjerte barn 
der ute, som ønsker å gjøre en 
endring.  
– Hører de voksne på barn 

som engasjerer seg?
– Ja og nei, det er litt forskjel-

lig fra politiker til politiker. Da 
vi skulle til Paris holdt vi en  
appell for en norsk politiker. 
Og hun virket ikke så interes-
sert i det vi hadde å si. Men da 
vi snakket med de i FNs klima- 
panel, så vi at de hadde tårer i 
øynene. De stilte oss spørsmål 
om det vi sa, og det viser jo 
hvor miljøengasjerte de er og 
at de hører på oss.

Når det gjelder fremtida, så 
håper Victor at forskningen 
etter hvert kommer så langt 
at den redder verden fra den 
globale oppvarminga. Selv tror 
han at han kommer til å jobbe 
med noe som har med miljøvern 
å gjøre, når han blir voksen. 
 – Kommer du alltid til å være 
miljøengasjert, Victor?
– Jeg tror det. Jeg har lært så 

mye på de årene jeg har vært i 
Miljøagentene, at det er vans-
kelig å bare gi slipp på det!

Victor møter 
Siv Jensen.

Victor holder appell foran Stortinget.
FOTO: Knut Neerland

Victor og Ravi, i den 
bittelille bilen.
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Det er snart jul og i klassen til 
Ravn arrangerer de hemmelig 
venn. Det går ut på at alle har 
blitt tilfeldig tildelt en annen 
person i klassen som de skal 
gi hemmelige gaver til frem 
mot jul. Siste skoledag skal alle 
gjette hvem som har vært sin 
hemmelige venn, så da er det 
viktig å prøve å ikke avsløre seg 
i mellomtiden.

En dag Ravn kommer til skolen 
ligger det en gave på pulten 
hans. Den er pent innpakket 
i avispapir. Et kort er festet til 
den. På den står det ”Denne 
kan bli nyttig til gaven du skal 
lage til mammaen din”. Nysgjer-
rig pakker Ravn opp gaven. Inni 
ligger en potet.
– Selvfølgelig, tenker Ravn 

for seg selv. Han har planlagt å 
lage et tøybærenett med potet-
trykk til mamma. – Men vent litt, 
sier han stille til seg selv. 

– Det er bare tre stykker som 
vet hva jeg har planlagt å gi 
henne: Abdi, Embla og Linus.
 
Like før juleferien skal alle 
gjette på hvem de har hatt som 
hemmelig venn, så naturlig-
vis bestemmer Ravn seg for 
å finne ut hvem hans venn er. 
Nå må han bare spørre ut de 
tre mistenkte, og håpe at en av 
dem gir fra seg et hint. Embla 
er den første til å komme inn i 
klasserommet.
– Har du gitt gave til den du er 

hemmelig venn til ennå, Embla? 
spør han lavt. Embla ser lurt på 
Ravn. 
– Ja, jeg ga til Linus i går. 

Men lov at du ikke sier noe da,  
svarer hun. Ravn lover.
 
Senere, i et friminutt møter 
han på Linus. Etter å ha pratet 
litt om alt de skal gjøre når det 
kommer mer snø, våger Ravn 

seg til å spørre. 
– Hvem er du hemmelig venn 

til, Linus?
– Det er jo hemmelig da Ravn. 

Det er derfor det heter hem-
melig venn, svarer han. – Men, 
hvisker han. – Jeg kan si så 
mye som at navnet hans starter 
på A.  De bryter ut i latter sam-
tidig. Det er  bare én i klassen 
som heter noe på A, nemlig den 
neste Ravn har tenkt å spørre 
ut, Abdi.
 
Tilfeldigvis har Ravn og Abdi 
avtalt å gå hjem fra skolen  
sammen.
– Hvem har du gitt gave til, 

Abdi?
– Jeg har ikke gitt gave ennå, 

svarer han. – Men jeg skal ta 
med gave i morgen.
– Hvem skal du gi den til da? 

fortsetter Ravn å spørre.
– Ikke avslør det for noen. Jeg 

skal gi til Linus.
 
Ravn kommer hjem. Han har 
ennå ikke funnet ut hvem den 
hemmelige vennen hans er, 
men det føles som at han er 
ganske nære en løsning.

Kan du hjelpe Ravn å løse mys-
teriet? Han trenger bare å stille 
ett spørsmål, til én av de tre 
mistenkte. Hva skal han spørre 
om, og hvem skal han spørre?

Send inn løsningen til 
post@miljoagentene.no, 
så er du med i trekningen 
av en økologisk t-skjorte 
fra Miljøagentene. 
Svarfrist 25. januar 2017.

Har du vært med på “Hemmelig venn” før? Det er 
veldig morsomt. Men det kan også føre til litt 
hodebry slik som Ravn får oppleve her! 
TEKST: Magnus Røed Hestvik, medlemsagent

MYSTERIET MED DEN 
HEMMELIGE VENNEN

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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EN LITT GRØNNERE JUL

I dette oppdraget skal du hjelpe familien din med å gjøre

julefeiringen mer miljøvennlig.

Vi som bor i Norge kjøper og bruker mye mer enn 

vi egentlig må. Dersom hele verden skulle gjort 

som oss, ville vi trengt 2,7 jordkloder! Jorda har ikke 

uendelige ressurser, så vi må ta vare på det vi har. 

Produksjon av klær, mat og alle mulige duppeditter 

fører til store utslipp som får konsekvenser for hele 

verden. Mye av det vi kjøper blir produsert på andre 

siden av jorda, noe som gjør at tingene må fraktes 

hele veien hit til N
orge. Du har sikkert sett det stå 

Made in China på dine egne klær og leker.

Juletiden er den perioden i året vi bruker mest 

penger og kjøper mest. Vi miljøagenter bør jobbe 

for at jula skal bli litt grønnere. Vi må tenke på 

miljøet også i jula!

Ditt hemmelige oppdrag er å gjøre små ting 

hjemme hos deg selv som gjør jula litt mer miljøvenn-

lig. Du kan gjerne ha med hele familien på opp- 

draget. Vi vil gjerne ha en rapport fra deg om hvordan 

oppdraget har gått. Har du gitt miljøvennlige gaver? 

Har dere resirkulert alt gavepapiret? Har dere gjen-

brukt julepynten fra i fjor? Er det noen i familien din 

som ikke har vært miljøvennlig i det hele tatt? Send 

rapport til post@miljoagentene.no eller løs oppdraget 

på de hemmelige sidene på miljoagentene.no, så får 

du et nytt kult merke på Min side.

Noen smarte tips for å gjøre jula litt grønnere: Gi opp-

levelser eller gavekort på tjenester som gaver, arranger 

juleverksted og lag gaver selv, pakk inn gavene i materiale 

som kan resirkuleres, spis mindre kjøtt og mer økologisk, 

ønsk deg noe du kan bruke i mange år, ikke bruk levende 

lys med parafin eller palmeolje, lek og ha det gøy sammen!



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
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

KREV STENGING AV KOLA ATOMKRAFTVERK

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.

DRØBAK BADEPARK
Mange liker å være i Drøbak badepark om sommeren, 
men hvor mye forsøpling er det egentlig der?
I Drøbak badepark er det mange personer som 
hiver fra seg søppel. Jeg ville se hvor mye søppel 
jeg fant på 15 minutter på sandstranden.

På 15 minutter fant jeg:
•	 Masse mat- og drikke-

emballasje i plast

•	 Dorullkjerne 

•	 1 panteflaske 

•	 1 pappkopp

•	 Masse hard plast fra  
leker og sandsett

•	 12 røyksneiper

•	 2 biter aluminiumsfolie 

•	 Kjempemange Q-tips

PRESSEPRESSE

•	 1 caps, 1 spenne og 1 
armbånd

•	 Kjempemye isopor

•	 Plastskje

•	 3 plaster

•	 Stoff 

•	 Glasskårbiter

Hvorfor er dette ille?
•	 Fugler kan spise tråd og 

bli kvalt

•	 Barn kan skjære seg på 
glasskår

•	 Mange av disse tingene 
brytes veldig sakte ned 
og da blir det stygt i na-
turen

•	 Dyr kan få i seg mye plast 
som kroppen ikke kan 
fordøye

Skrevet av miljøagent 
Melina, 9 år

Afrika dekker litt over 20 prosent av jordens landarea
l.

...i regnskogen i Sør- og Sørøst-Asia finnes det slanger som kan glid
efly

?                                   En slange fra arten Chrysopelea kan for e
ksem

pel 
kas

te 
se

g 

                                       ut fra et tre, bukte seg gjennom lufta og
 land

e i 

et 
tre

 

...det største snøflaket som er blitt funnet var 38 cm langt?
Det ble funnet i USA i 1887.
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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
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

KREV STENGING AV KOLA ATOMKRAFTVERK

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

DRØBAK BADEPARK

Har du 

hørt om hesten som 

ikke fikk kjøpt 

kinobilletter fordi 

den var blakk?

Hva er det som 

har øye, men som 

ikke kan se?

Hvilken kopp kan du ikke 
drikke av?

Anna kjedet seg i 

engelsktimen. – Hvorfor 

må vi egentlig lære 

oss engelsk?

Læreren: – Jo, Anna, det er fordi 

halve verden snakker engelsk!

Anna: – Men er ikke 

det nok da?

Hvilket 

norsk ord bli alltid 

uttalt feil?

...skikken med å ha innendørs ju
letræ

r ko
mmer f

ra T
yskland?

...Afrika er den nest største verdensdelen? Asia er st
ørst.

 

Afrika dekker litt over 20 prosent av jordens landarea
l.

...i regnskogen i Sør- og Sørøst-Asia finnes det slanger som kan glid
efly

?                                   En slange fra arten Chrysopelea kan for e
ksem

pel 
kas

te 
se

g 

                                       ut fra et tre, bukte seg gjennom lufta og
 land

e i 

et 
tre

 

opptil 100 meter lenger borte! 

...et 
elefan

thjerte er 60 ganger større enn et menneskehje
rte?

...det største snøflaket som er blitt funnet var 38 cm langt?
Det ble funnet i USA i 1887.

 KILDE: Forskning.no

Svar: En synål.

Svar: Edderkoppen.

Svar: Feil.
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VISSTE DU AT...



  
Hvor mange pepperkakemenn 
som denne kan du finne i bladet? 
Tell med denne også.

Hvorfor er dere Miljøagenter?
Vinjar: Fordi vi vil vel! Og fordi vi ikke vil 
forurense lufta.

Visste dere at mye forurensning kan 
gjøre at det blir varmere, og da blir det 
mindre snø?
Alle: Vi liker snø!

Hva gjør miljøagenter for noe?
Eilif: Vi kan samle søppel og kaste søppel i 
søppelbøtta.
Vinjar: Hvis vi kaster søppel i sjøen, så kan 
fiskene spise det og bli dø, og hvis vi kaster 
det på bakken, så kan dyrene spise det.

MINIAGENTENE VINJAR, 
TOLLAK OG EILIF

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

Svarfrist: 
25. januar 2017

TELL PEPPERKAKEMENN

MINIAGENTENE
– FOR DE MINSTE!

Den 21. desember snur sola 
igjen. Da blir dagene sakte, 

men sikkert lengre og lysere!

Miljøagentene Vinjar (5), Tollak (2) og Eilif (4) 
har laget årets første snømann 5. november, 
og håper at vinteren er kommet for å bli.

TEKST OG FOTO: Are Shaw Waage
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Hvor mange pepperkakemenn 
som denne kan du finne i bladet? 
Tell med denne også.

Tegn en strek fra pepperkakehusene 
bort til riktig silhuett.

TELL PEPPERKAKEMENN

FINN SILHUETTEN

Denne flotte strømsykkelen er tegnet av 12 år 
gamle Elise fra Paradis!

11 år gamle Volia fra Porsgrunn har sendt inn 
denne kule fantasisykkelen!

VINNERNE AV TEGNEKONKURRANSEN
Tusen takk til alle som sendte inn tegninger til tegnekonkurransen i forrige nummer 
av Miljøagentrapporten! Vi har fått inn mange flotte fantasisykler. Her er tegningene 
som vant konkurransen. Premier vil bli sendt til dere i posten. Vi gratulerer!
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Russland

Kina

Japan på verdenskartet:

Japan har sine egne miljøagenter!
TEKST: Eri Fuzz-Kristiansen  /  FOTO: Junior Eco Club

JAPANS 
ENGASJERTE BARN

Japan ligger i Asia og er et 
land som består av øyer. Japan 
er omgitt av hav og har mye 
fjellområder. Her finnes flere 
aktive vulkaner!

Klimaet i Japan
I Japan har de fire årstider: vår, 
sommer, vinter og høst. Det er 
regntid fra midten av juni til mid-
ten av juli. Da regner det mye og 
er veldig fuktig. Regn er veldig 
viktig for risbønder. I Japan spiser 
de mye ris. Det er den viktigste 
næringskilden for japanere.
Japan er ofte plaget av tyfoner i 
sommertiden, noe som fører til 
flom og store skader. Dette går 
ofte utover jordbruket.
Du kan også dra på skiferie 

til Japan, for i nord og fjell- 
områdene snør det mye om  
vinteren. Faktisk minner klimaet 
her litt om klimaet i Norge.
Om sommeren blir det over 30 

grader i mesteparten av Japan. 

JAPAN

Barn på stranden i Japan.
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WUT I VERDEN
Hva skjer med miljøet ellers i verden?
Les om det her!



I storbyene blir det varmere og 
varmere om sommeren. I Tokyo 
blir det over 35 grader mye 
oftere enn før, noen ganger 
blir det over 40 grader. Det at 
det bare blir varmere, gjør at 
japanere må bruke mer og mer  
energi på å kjøle ned skoler,  
kontor og boliger.

Stort energiforbruk
Det bor innmari masse folk i 
Japan, og derfor trenger de 
mye energi. Men de har ikke 
så mange innenlandske energi- 
ressurser, og har importert 
mye av energien fra andre 
land. De har også produsert 
en del av energien sin gjennom 
kjernekraftverk. Men i 2011 var 
det et jordskjelv som førte til at 
kjernekraftgeneratorer i Fuku-
shima ble ødelagt. Etter det har 
folk blitt mer klar over hvor farlig 
kjernekraft kan være, og flere og 
flere sier nei til kjernekraftverk.

FAKTA
    Hovedstaden i Japan 
heter Tokyo.

    Valutaen er japanske yen.

     Japan består av rundt 
6800 øyer.

     Japans høyeste fjell er 
det berømte Fujifjellet på 
3776 m.

     Japans største øy heter 
Honshu. Tokyo ligger her.

     Navnet Japan betyr  
«soloppgangens land».

Barn og voksne rydder elva sammen.
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Godt kollektivtilbud
Transport er godt utviklet i Ja-
pan. Fordi det er så masse folk 
her, er kollektivtransporten vel-
dig viktig. De fleste som bor i 
byer bruker kollektivtransport 
til jobb og skole. Japanske tog 
er veldig raske, og de har høy-
hastighetstog som kjører opp 
mot 300 kilometer i timen. Det 
er mange som foretrekker å ta 
tog i stedenfor fly i Japan. Tog 
er trygt, raskt og enkelt og mye 
mer miljøvennlig enn fly!

Gode på kildesortering
Japan er et av de landene i 
verden som produserer mest 
søppel per innbygger. Dette 
har å gjøre med at det pro-
duseres mye engangsproduk-
ter og billige plastprodukter. 
Emballasje produseres det 
også unødvendig mye av. Men 
heldigvis er de flinke til å kilde-
sortere i Japan. For eksempel 
blir over 90 prosent av plast-
flaskene gjenvunnet.
Det er dessuten ofte forbud 

mot å røyke på gata i byområder 
i Japan. Derfor finner man ikke så 
mye sigarettstumper i gata. Det 
å plukke søppel er også en pop-
ulær aktivitet for barna i Japan. 

Junior Eco Club
I Japan har de en miljøorgan-
isasjon for barn som heter 
Junior Eco Club. Den startet 
i 1995 og jobber med å lære 
barn om natur- og miljøvern. 
De arrangerer også aktiviteter 
for barn i lokalsamfunnene.
De har omtrent 120,000 

medlemmer. Medlemmene 
er mellom 3 år og 18 år og Barna gjør en innsats for å holde byen ren!
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medlemskapet er gratis. 
I Junior Eco Club driver de 

mye med aktiviteter som han-
dler om natur og biologisk 
mangfold. Barna lærer om re-
sirkulering og energiforbruk i 
hverdagen. De jobber for at 
kildesortering og strømsparing 
skal bli noe man gjør hver dag! 
Det er også en del grupper i  
organisasjonen som engasjerer 
seg i miljøvennlig matproduk-
sjon og jordbruk.
Junior Eco Club har en fes-

tival for alle landets medlem-
mer en gang i året, som ar-
rangeres av hovedkontoret. 

Aktivitetene på festivalen er 
blant annet foredrag, miljø-
fotokonkurranse, og miljøavis.
Utenom festivalen har de lokal-

lagssamlinger, slik som vi har i 
Miljøagentene. Junior Eco Club 
mener at det er viktig at barn tar 
initiativ. De ønsker at barn still-
er spørsmål og finner svar på 
egenhånd, og lager sine egne 
aksjoner. Når barn står sammen 
og engasjerer seg, kan de få til 
store ting. Barna i Junior Eco 
Club mener at det er viktig at alle 
i verden arbeider med miljøvern 
for å ta vare på jordkloden,  
akkurat som Miljøagentene!

Det å plukke søppel er en populær 
aktivitet for barna i Japan. 

På noen skoler i Japan, har 
de noe som heter «Grønne 
gardiner». Disse er laget av 
levende planter. De grønne 
gardinene virker avkjølende, og 
fører til mindre strømforbruk til 
avkjøling. Dette er et prosjekt 
som skal hjelpe mot den sterke 
heten i byene om somrene.
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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.

Redd krydderurtene fra søpla og lag en 
fin julegave!
TEKST: Magnus Thorvik / Geitmyra matkultursenter for barn

Nå er vi så heldige at vi kan kjøpe friske økolo-
giske urter selv midt på vinteren. Men når urtene 
blir tatt ut av de varme og lyse drivhusene de er 
vokst opp i visner de fort på kjøkkenbenken! For 
å redde dem og ta vare på smaken kan vi lage 
urtesalt. Det er bare å blande salt og urter godt. 
Saltet blir ekstra smakfullt, og urtene holder seg 
nesten evig. Ha urtesaltet på fine glass eller poser 
og lag en sløyfe eller etikett, og vipps så har du 
en flott julepresang! De fleste typer urter er gode 
å bruke til urtesalt, men noen er mer egnet til  
andre ting. Estragon er for eksempel best å legge 
på eddik, og basilikum blir en fin krydderolje.

URTESALT
EINEBÆR- OG LAURBÆRSALT

2 ss einebær

4 laurbærblader

2 dl grovt havsalt

ROSMARINSALT
Bladene fra 4 stilker fersk rosmarin

2 dl grovt havsalt

SALVIESALT
20 store blader fersk salvie 

2 dl grovt havsalt

FRAMGANGSMÅTE FOR ALLE 
VARIANTENE:
1. Ha alle ingrediensene i en kjøkkenmaskin.

2. Kjør maskinen til du får en jevn blanding. 

3. Ha blandingen på glass eller pose. 

FOTO: Geitmyra matkultursenter for barn

FOTO: Dvemp, Flickr
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MATFATET
I Matfatet presenterer vi gode og spennende 
oppskrifter på økologisk mat!



Det er ikke alltid like lett å finne ut av hva vi skal gi hverandre i 
julegave. Når du spør voksne hva de ønsker seg, så svarer de 
ofte bare «Snille barn». Da er det jo ikke så enkelt å skjønne 
hva de ønsker seg! Men noe de aller fleste vil sette stor pris på, 
er å få litt av tiden din! 

Dette kan være at du gjør dem en tjeneste, eller at du gjør noe hyggelig sammen 
med dem i en time eller to. Dette er også en skikkelig miljøvennlig julegave!  
Nedenfor finner du et “Grønt gavekort”, der du kan krysse av hvilke aktiviteter du 
gir bort. Det er også plass til å skrive inn din helt egne aktivitet. Klipp ut kortet, 
legg det i en konvolutt, skriv navn på og legg det under juletreet!

JULEGAVETIPS:

GRØNT GAVEKORT

Grønt Gavekort
Til: Fra:

sorterer søpla i en uke.

lager middag en gang i uka i en måned.

vasker badet en gang i uka i en måned.

tar oppvasken i en uke.

sitter barnevakt to kvelder.

støvsuger stua en gang i uka i en måned.

lufter hunden hver dag i en måned.

lager frokost hver søndag i en måned.

DETTE GAVEKORTET HAR EN VERDI PÅ AT JEG:

Ikke funnet på noen nyttårsforsett 
enda? Her får du noen tips!

MILJØVENNLIGE NYTTÅRSFORSETT

1. Ha en kjøttfri dag hver uke.

2. Kildesorter all søppel – hele året. 

3. Gå eller sykle til skolen!

4. Skriv en artikkel til Miljøjournalisten.

5. Bruk handlenett, ikke plastposer, når du handler.

6. Pass på at de voksne kjøper miljømerkede 
     vaskemidler. Be dem se etter Svanemerket!

7. Ikke kjøp flaskevann. Drikk vann fra springen!
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LOKALLAGET

LOKALLAGS

NYTT
Har ditt lokallag gjort noe spesielt 
eller spennende i det siste? Send 
en epost til hege@miljoagentene.
no og fortell om det. Send gjerne 
også med et bilde.

Fra oppstartsmøtet i juni.

      S TAVA N G E R

Miljøagentene i Bodø har 
sammen med Naturvernforbun-
det i Salten ryddet en strand i et 
naturreservat langt til havs. Og 
de har høstet økologiske grønn-
saker og potet i øs pøs regnvær. 
Da smakte det veldig godt med 
varm selvlaget grønnsakssuppe 
etterpå! 

Miljøagentene på Askøy ar-
rangerte økologisk matlagings-
kurs i oktober. Barna fikk ut-
delt handlelapp, og skulle finne 
så mange økologiske varer de 
kunne på butikken. Tommel opp 
for Coop Prix i Strusshamn som 
bl.a hadde økologisk hvitost, ris, 
appelsiner, gulrøtter, mais og ol-
ivenolje. Men tommel ned for at 
økologisk hvitost skal være dob-
belt så dyr som vanlig hvitost.
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VIL DU AT VI SKAL 
PRESENTERE DITT LOKALLAG?
Send en mail til: 
hege@miljoagentene.no

Det ble gjort med brask og 
bram på Mostun, som er natur-
vernforbundets hus i Stavanger. 
Rundt 50 barn møtte opp sam-
men med flere voksne. Vi valgte 
styre, kom med innspill om ideer 
om hva vi skal drive med og 
stemte over hvilke av forslagene 
vi hadde mest lyst til. I tillegg le-
kte vi ute, snekret fuglekasser, og 
spiste lapper. 

Miljøagentene i 
Vågan har vært på tur til Hops-ås-
en etter forslag fra agent Elise. Der 
er det en gapahuk med bålpanne, 
så fiskekaker og pølser ble stekt 
med brød og salat til. Agentene 
fant en piggsopp, det er en spiselig 
sopp. Sopp kan også brukes til 
plantefarging, kanskje vil de prøve 
det en gang. Noen rakk en tur opp 
til den nærmeste toppen, før alle 
måtte sette kursen hjemover. De 
benyttet også turen til å plukke søp-
pel som de fant på veien.

Miljøagentene i Arendal har  
laget og solgt muffins til inntekt 
for Røde Kors og TV-aksjonen. 
De har også besøkt Viten- 
senteret og lært mye nytt om 
fremtidens løsninger for miljøet.

I Haugesund har Miljøagentene 
hatt journalistkurs med sjefs-
agent Are fra Oslo. Der lærte 

barna noen skriveknep for å lage 
egne gode tekster om miljøsaker 
de brenner for. Det var mange 
agenter som møtte, fra 3. til 7. 
klasse, og alle bidro med det de 
var flinke på. Noen illustrerte med 
tegninger, noen fotograferte, 
noen skrev tekster og noen 
hentet fakta fra nettet. Dette var 
lærerikt og gøy!

Lokallaget i Stavanger 
fikk en ny start i juni 2016.
TEKST: Hege Torghatten  /  FOTO: Lokallaget i Stavanger

På første styremøte ble vi eni-
ge om noe av hva vi hadde lyst til 
å gjøre. Det viktigste var å få gjen-
nomført det forslaget som fikk 
mest stemmer, og det var ”leke i 
naturen”. Derfor bestemte vi oss 
for å invitere miljøagenter med 
venner til en miljørebus i Trollsko-
gen. Vi var rundt 20 som møttes 
denne dagen, hvor vi også grillet 
pølser og pinnebrød på bål.

I stedet for å være med på 
panteaksjonen, hengte vi opp 
panteringer på søppelkasser 
i sentrum. Vi møtte politikere 
og media, og fortalte dem om 
Miljøagentene. Vi forklarte dem 
at panteringene er veldig smarte 
fordi de både er miljøvennlige 
OG sørger for at de som leter 
etter pant slipper å grave langt 
nede i søppelspannene. Panter-
ingene ble en suksess, og bare 
få sekunder etter at vi hang dem 
opp var de i bruk. 

Vi hadde stand på byens 
Miljøsøndag der vi hadde 

fiskedam og 

MILJØAGENTENE I STAVANGER
plakatverksted. Vi ble også invit-
ert til Venstres fylkessamling. Der 
kom vi med innspill på hvilke sak-
er de kunne jobbe videre med.

Kort sagt, så er vi et nytt loka-
llag som har fått til veldig masse 
på det halve året vi har holdt på. 
Vi er nesten 140 medlemmer i 
Stavanger, men ønsker oss flere!

Utplassering av pantering.

Stand på Miljøsøndag.
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LANDSLEIRRAPPORT!
23.-25. september arrangerte Miljøagentene lands-
leir på Stiklestad i Nord-Trøndelag. 85 barn fra hele 
landet med foresatte var samlet til en innholdsrik 
helg med fokus på miljø, samhold og moro.
TEKST: Rasmus Norsted  /  FOTO: Amanda Iversen Orlich

Landsleiren 2016 stod på 
Stiklestad, hvor Olav den hellige 
falt under slaget i 1030, for snart 
1000 år siden. Når så mange 
miljøagenter møtes blir reisen 
aldri kjedelig, og da bussen på 
vei til Stiklestad ble kapret av 
vikinger (!) skjønte alle at dette 
kom til å bli en morsom helg!

Fredag ettermiddag ble alle de 
tilreisende møtt med vikingmid-
dag i langhuset på Stiklestad, 

og det var vikinghøvdingen selv 
som serverte maten. Etterpå var 
det velkomstmøte og kveldslek, 
hvor barna fikk muligheten til å 
bli bedre kjent. For de som sov 
i vikingseng var det ikke noe 
problem å bli bedre kjent, for i 
vikingsengen var det plass til 30 
miljøagenter!

På lørdag kom Besteforel-
drenes Klimaaksjon på besøk 
og satte i gang med sang og 
musikk og veldig høye trommer. 
Alle måtte holde seg for ørene på 
grunn av trommene, men det var 
moro å oppleve den glade beste-
foreldregjengen. Utover dagen 
delte vi oss opp i gruppeverk-
steder. Det var mye å velge mel-
lom, alt fra tryllekurs til vikingverk-
sted, fra debattkurs til miljøteater.

Et av helgens høydepunkter var 
vikingtevling. Alle miljøagentene 

fikk være med på vikingaktiv-
iteter, konkurranser og leker, og 
de fikk delta på en gjenskapelse 
av slaget på Stiklestad, med seg 
selv i hovedrollene.

Etter vikinglekene feiret vi 10 
års burdagsfest for Miljøagen-
tene! Det ble pyntet til fest med 
gjenbrukte eggekartonger, aviser 
og blader, som miljøagentene 
selv hadde brettet og klippet til 
pynt på et av verkstedene. Burs-
dagsunderholdningen var det 
miljøagentene selv som sto for. 
Teatergruppa fremførte et mor-
somt stykke om oljeboring i Lo-
foten, tryllegruppa viste sine mag-
iske ferdigheter, det ble arrangert 
Silly Walk-konkurranse og til slutt 
stemte alle i med miljøagentsan-
gen. Etter underholdning og kake 
var det kåring av beste lokallag i 
panteaksjonen. Konkurransen ble 
vunnet av Kringlebotn. Gratulerer!

På søndag var det klart for nye 
verksteder og flere av de erfarne 
miljøagentene holdt foredrag om 
temaer de er veldig opptatt av. 
Det var også nytt valg av Bar-
nas Klimapanel. Etter en grundig 
valgrunde ble det klart at Victor, 
Kaja, Sara og Kristiane behold-
er sine plasser i panelet, og inn 
kommer Andreas fra Kringlebotn, 
Aron fra Haugesund, Emma fra 
Trondheim og Penelope fra Oslo.

Etter lunsj var programmet på 
Stiklestad over, og det var på 
tide å pakke de siste tingene 
og komme seg på bussen mot 
Trondheim. Det var en veldig 
morsom og lærerik helg for både 
store og små. Vi gleder oss  
allerede til neste år!
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NYE FJES I BARNAS 
KLIMAPANEL!
På landsleiren fikk Barnas Klimapanel fire nye 
medlemmer. Men hvem er de?
TEKST: Hege Torghatten  /  FOTO: Amanda Iversen Orlich

DET MAGISKE 
KLASSEROMMET
Miljøagentene og Redd 
Barna har utviklet et digi-
talt opplegg for klimaun-
dervisning i grunnskolen. 
I Det magiske klasse-
rommet får du lære om 
klimaendringer og barns 
rettigheter. 

Du kan se på film, si din mening, 
gjøre oppgavespill og ta klima-
eksamen. Du får møte barn fra 
forskjellige land som forteller om 
hvordan klimaendringene påvirker 
dem, og om hvordan de jobber 
for å stoppe og tilpasse seg den 
vanskelige utviklingen.
Du får også bli kjent med Barnas 
Klimapanel fra Miljøagentene. 
Det magiske klasserommet kan 
brukes både alene og på skolen. 
Redd Barna har laget mange 
spennende læringsressurser som 
kan brukes i undervisningen.

Lær mer og test deg selv på 
miljoagentene.no/klasserom

Andreas Tuvin Stakkestad fra Bergen
Agentnavn: agent panda03
Favorittdyr: Panda
Miljøhelt: Hege Torghatten og Pappa
Viktigste miljøsak: stoppe marin  
forsøpling!!! Og redde pandaene i Kina.

Emma Louise Årvik fra Trondheim
Agentnavn: emmarv
Favorittdyr: Hund
Miljøhelt: Leonardo DiCaprio
Viktigste miljøsak: Jeg syntes at 
regnskogen er et morsomt tema!

Penelope fra Oslo
Agentnavn: Penelope
Favorittdyr: Vandrefalk
Miljøhelt: David Attenborough
Viktigste miljøsak: Forurensing og 
hvordan barn/voksne i andre deler av  
verden blir påvirket av det.

Aron Schaanning fra Haugesund
Agentnavn: Agent Aron!
Favorittdyr: Hund
Miljøhelt: Rasmus Hansson
Viktigste miljøsak: Enklere tilgang til 
kollektiv transport for alle.
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Hvis du går forbi en busk i Kina og plutselig hører noen 
klynkende skrikelyder, kan det godt være at det er en 
panda som sitter der inne!
KILDE: wwf.no

PANDA
Pandaen har nemlig ikke det 
typiske brølet som vanlige bjørn-
er har. Lydene den lager gjør at 
den nesten høres ut som en liten 
grisunge! Den lager også noen  
gryntende lyder i tillegg. 
Pandaen har hvit pels med 

svarte felt rundt øynene, på ørene, 
munnen, beina og skuldrene. Den 
har brede, flate jeksler og et stort 
håndleddsbein. Dette gjør at pan-
daen kan holde, mose og spise 
bambus.
Pandaer er omtrent 1,5 meter fra 

snute til hale. Halen er 10-15 cm. 
En stor, voksen panda kan veie 
mellom 100 og 150 kilo. Han-
nen er både større og tyngre enn 
hunnen.

Pandaens liv
Pandaen lever alene, bortsett 
fra i parringstiden. Pandaen har 
dårlig syn, og den spesielle pels-
en hjelper bjørnene til å unngå 
hverandre.

Pandaen får vanligvis en eller 
to unger som fødes i hi. Ungene 
veier bare rundt 100 gram ved 
fødselen. De viser seg utenfor 
hiet når de er tre måneder gamle 
og holder sammen med moren til 
de er 18 måneder.
 
Hvor bor pandaen?
Pandaen finnes kun sørvest i 
Kina. Den bor i bambusskogen 
mellom 1.200 og 3.400 meter 
over havet. Før fantes den også 
i elvedalene lenger nede, men 
disse områdene er nå overtatt av 
mennesker.

Pandaen elsker bambus!
Pandaen er en bjørneart og 
har fordøyelsessystemet til en 
kjøtteter. Men den har tilpas-
set seg et vegetarisk kosthold 
og spiser nesten bare bambus. 
Kun én prosent av maten er an-
dre planter og kjøtt. Noen ganger 
jakter pandaen på smågnagere.
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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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Pandaen trenger 10-38 kilo mat 
hver dag. I løpet av dagen bruker 
den derfor mellom 10 og 14 
timer på spising. Den er viktig 
for naturen den bor i. I bambus- 
skogene der den lever, sprer den 
frø og hjelper plantene å gro.

Trusler
Kinas store befolkning trenger 
mye plass. Derfor har det blitt 
mindre og mindre plass til pan-
daen. Menneskene har hugget 
ned pandaens bambusskoger 
for å bygge hus og å skaffe ved. 
I tillegg ble pandaen jaktet på for 
den sjeldne pelsen.
På 1970-tallet var det bare rundt 

1.000 pandaer igjen. Men siden 
organisasjoner som WWF har job-
bet hardt for å redde den, finnes 
det nå mange flere pandaer. Arten 
er ikke lenger utrydningstruet og 
bestanden er på vei opp. 
Likevel er pandaen fremdeles 

en sårbar art. Det er etablert flere 
pandareservater i Kina. Men uten-
for disse reservatene ødelegges 
pandaens leveområder fortsatt. 
Jakt er fortsatt også en trus-

sel. Det er mindre krypskyting av 
dyrene for pelsen på grunn av 
strenge lover og større bevissthet 
om at pandaen må beskyttes. 
Men jegere som jakter andre dyr i 
pandaområder kan fortsatt drepe 
pandaer ved uhell, og pandaer 
kan skades og drepes i feller 
som er satt ut til andre dyr.



RØDLISTA: LOMVI

Lomvien er den største 
nålevende alkefuglen, 
og blir 38 – 43 cm lang. 

Den er svart og hvit, med gråsvar-
te bein og svart nebb. Når lomvien 
har en hvit ring rundt øyet og en hvit 
strek som løper fra øyeringen og ba-
kover på kinnet, kalles den en ringvi. 
Ringvien er altså en variant av lomvi.

Den er en sosial fugl som trives i kol-
onier i bratte klippevegger i fuglefjell 
langs kysten, eller på øyer ute i havet. 
Den er en vanlig sjøfugl på den nor-
dlige halvkule, og det finnes mange 
av dem i Atlanterhavet og Stillehavet.

Lomvien er regnet som “kritisk 
truet” på den norske rødlista. På 
1960-tallet fantes det mye mer lomvi 
i Norge enn i dag og bestanden har 
sunket kraftig. Dette skyldes blant 
annet at lomvien setter seg fast i 
fiskegarn og drukner. Matmangel, 
oljeutslipp, og at det er kommet flere 
havørner som jakter på lomvi, er også 
en del av årsaken.

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

KILDE: Norsk Polarinstitutt

MILJØTIPS:
Gråpapir
istedenfor gavepapir

HOT OR NOT
Snø!
Vi kan ha det mye 
moro med snøen! Vi 
går på ski, aker på 
akebrett, bygger snø-
menn og snøhuler. 
Heldigvis har vi fort-
satt snø om vinteren 
her i Norge! Men 
fortsetter den globale 
oppvarmingen, er det 
ikke sikkert vi vil ha 
like mye snø i frem-
tida. Ja til snø! Stopp 
klimaendringene!

Luftforurensing
Luftforurensing er et 
problem i de store 
byene, og spesielt 
på vinteren. Over 
halvparten av all luft-
forurensing kommer 
fra personbiler!

Miljøskadelig 
julegavepapir

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

Oljefyring

Å verve en ny 
miljøagent

Varm kakao

Økologisk julemat

Glanset julegavepapir kan 
ikke resirkuleres.

Pakk heller gavene inn i grå-
papir og pynt papiret selv. Van-
lig glanset gavepapir kan ikke 
resirkuleres fordi det inneholder 
for mye fargestoffer og for lite 
fiber. Glanset gavepapir havner 
dermed på søppeldynga, i ste-
det for å bli til nytt papir. Velg 
miljøvennlig også i jula!
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SOPHIE ELISE
MILJØKJENDISEN

Hei Sophie Elise! Hva driver du 
med for tiden?
 – Hei! Akkurat NÅ er jeg hjemme 
i Harstad hos familien min og lader 
batteriene før bokslippen. Etter det 
blir det masse presse, bokturné, litt 
DJ-jobber og blogg. 

Hva er det kuleste med å være 
blogger?

– Det kuleste ved å være blogger 
er å ha mulighet til å sette dagsor-
den å virkelig være “the change you 
wish to see in the world”.

Er du glad i å være ute i 
naturen?

– Jeg elsker å være ute i naturen. 
Jeg er oppvokst nært naturen og 
gjennom hele min barndom gikk jeg 
på fjellet, lekte i skogen og i fjæra 
og løp rundt med sauene til morfar 
på beitet. Det er terapi for meg. Det 

å se hvordan ting har utviklet seg 
gjør meg enormt trist. I områdene 
der jeg vokste opp er det nå lakse-
oppdrett, der hvor det tidligere kun 
var fjære og åpent, stille hav.

Vi mennesker er jo veldig flinke 
til å ødelegge for naturen og 
dyrene rundt oss. Hva slags 
saker gjør deg mest sint?

– Det som gjør meg mest frustrert 
er at folk er villig til å gjøre noe, så 
lenge de ikke må gi slipp på noe. 
For eksempel er folk villige til å ikke 
la bilen gå på tomgang eller skru av 
lyset når de går ut av et rom eller 
sortere søppel, for da må de ikke 
ofre noe. Men med en gang det 
er snakk om å kutte ned på kjøtt, 
reiser eller kjøre kollektivt, så blir 
folk nesten litt sinte. Dette gidder 
de ikke å gi slipp på! Det gjør meg 
frustrert. 

Spiser du økologisk mat?
– Njæ. Kjøper hverken egg eller 

melk, så der tenker jeg ikke noe på 
det. Men frukt, ja.

Er du flink til å sortere søppel?
– Jeg er veldig flink til å sortere 

søppel, men det tenker jeg på som 
den enkleste saken i verden. 

Hva er yndlingsdyret ditt, og 
hvorfor?

– Griser, de er så undervurderte. 

Hva er ditt beste miljøtips?
– Se for deg verden du ønsker at 

barnebarna dine skal vokse opp i, 
og så handle deretter.

Har du en hilsen til 
Miljøagentene?

– Takk for at dere finnes!
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Sophie Elise Isaksen er en av Norges mest kjente 
bloggere. Hun er veldig engasjert i saker som 
dyrevern, palmeolje og klima. Hun er også medlem i 
Natur og Ungdom!

BESØK NETTBUTIKKEN VÅR!

Miljøagentene har en egen 
nettbutikk der vi selger 
miljøvennlig miljøagentstæsj.

miljoagentene.no/nettbutikk
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SVAR:

2
1

FLIRE

SPISE

DRIKK

IKKE
INN

REISE

NARRE

BAKKETOPP

NOE DU KAN
 HA VANN I

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 vi ofte ser på 
denne tida av året!

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

Det finnes 
slanger som kan 
glidefly.

Japan ligger i 
Sør-Amerika.

Det høyeste 
fjellet i Japan er 
fjellet Fuji.

Miljøagentenes 
landsleir 2016 
var i Oslo.

Pandaen 
spiser bambus.

Lomvien er en 
truet dyreart.

Asia er den 
minste 
verdensdelen.

Torsken er 
viktig for livet 
langs kysten.
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PREMIEOPPGAVER 1 SVARFRIST:25. januar 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: 25. januar 2017.

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

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

Premieoppgave 3 - Hvilket land?

1:____________________________________________________

2:____________________________________________________

3:____________________________________________________    

Premieoppgave Miniagentene:.......................pepperkakemenn

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

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

3 HVILKET LAND?
Stokk sammen bokstavene og finn riktig land!

1. Dette er det eneste 
landet i verden hvor 
lemuren finnes naturlig.

2. I dette landet er 
kua hellig!

3. Dette er det eneste 
landet i verden hvor 
pandaen finnes naturlig.
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REDESIGN:

NYTT PRINT 
PÅ GAMMELT 
PLAGG

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
        En voksen som kan passe litt på

        T-skjorte eller genser

Transfer-papir ( Sjekk Panduro eller 
Stoff og Stil)

Strykejern                                Printer

ÅRSTID: Alle

HVA: Redesign klærne dine istedenfor å kjøpe 
nytt. Bruk tekstil-print for å dekke over hull og 
flekker, eller for å endre  et plagg.

HVORFOR: For å redusere avfall, CO2 utslipp, 
vannforbruk og kjemikaliebruk i utsatte deler av 
verden.

SLIK GJØR DU: Først bestemmer du deg for 
hvilket plagg du vil  endre på. Det er lettest å jobbe 
med bomull, og det tåler også godt en del varme 
fra strykejernet. Tenk på at tøyet skal være rent og  
uten struktur, eller andre forstyrrelser i stoffet.

Steg 1: 
Finn frem et flott design, bilde, krusedull eller 
egen tegning og tekst på PC/ Mac. 
Tenk på at du vil få gjennomskinn fra stoffet, 
så om du har et stripete plagg, så kan stripene 
vises gjennom bildet som du vil sette på. 

Steg 2: 
Sett transfer-papir i printeren og følg anvisnin-
gene på transfer-papir pakken. Husk å justere 
om det skal være fargeprint eller svart-hvit. Print 
bildet ditt på transfer-papiret. La trykket bli kaldt.

Steg 3:
Sett på strykejernet med hjelp fra en voksen. 
Følg anvisningene på transfer-papiret, og stryk 
på trykket ditt på plagget. Ta deg god tid og 
sørg for at du får spredt varmen lenge og over 
alt. Om du ikke stryker lenge nok, vil kantene 
løsne i vask. Husk å hele tiden bevege jernet slik 
du ikke får brennemerker, og følg instruksene på 
transfer-papiret.

Steg 4: 
La plagget kjølne, og ta det i bruk! Merk deg 
temperaturen plagget kan vaskes på. Ofte er 
det maks 40 grader. Det er greit å vite for den 
som vasker tøyet.

TEKST / FOTO: Minklode
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NATUR OG UNGDOM
Natur og Ungdom er ungdommens 
miljøvernorganisasjon. I denne spalten
kan du lese om hva de driver med!

VI HAR IKKE RÅD TIL Å 
BORE MER
Vi setter større og større avtrykk på  
jorda, nå må vi snu.
TEKST  /  FOTO: Arnfinn Huse Storsveen

Dette avtrykket gjelder særlig i områder hvor 
det bor mange forskjellige arter av dyr, insekter og 
planter. Vi tar så mye plass at det går utover andre 
arter, og de eneste stedene dette ikke er merkbart 
enda er langt inne i ørkener, jungler, eller områder 
hvor det er for kaldt til at mennesker trives.

Politikerne har også blitt enige om at de skal 
forurense mindre, og for å klare å holde dette løftet 
må de si nei til noe. Likevel snakker de om å bore i 

Lofoten, Vesterålen og Senja, som vil gjøre at foru-
rensingen som Norge har ansvaret for øker. I tillegg 
bor det mye fisk i havet, og mennesker som lever av 
å drive med fiske i disse områdene.

Politikerne som styrer har også begynt å love 
bort muligheten for å lete etter olje enda lenger 
nord, så vi i Natur og Ungdom har saksøkt staten 
sammen med flere andre organisasjoner. I Grunn-
loven er det en miljøparagraf, som vi mener regjer-
ingen bryter. Den sier at naturen skal brukes på en 
måte som ikke går ut over kommende generasjon-
er. Å forurense mer og mer i nye områder synes vi 
stemmer dårlig med hva loven sier.

av premieoppgavene i 
Miljøagentrapporten nr 4 / 2016

Vi gratulerer 
alle barna!

VINNERE
Sondre Hellkås, 8 år, fra Drammen
Helene Bugsett, 13 år, fra Sandefjord
Leo Nordanger, 8 år, fra Nesoddtangen
Mira Album, 9 1/2 år, fra Oslo
Alba Juliet Armijos, 5 år, fra Oslo



ER DU FJERDEKLASSING?
VIS DETTE TIL LÆREREN DIN!
Miljøagentene arrangerer Batterijakten og alle fjerdeklasser i landet kan delta. I 2016 sam-
let vi inn 60 tonn batterier! Alle klasser som deltar får diplom, og de som blir landets beste 
batterijegere får en fantastisk premie til hele klassen!

Les mer på batterijakten.no

BATTERIJAKTEN ER ET SAMARBEID MELLOM MILJØAGENTENE OG

BATTERIJAKTEN
08.MARS TIL 28.MARS 2017


