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Miljøagentene i Oslo deltok med spennende aktiviteter på Verdens Kuleste Dag i 2016. 
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Aktiviteter i Oslo 

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

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

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

også lagt ut på nettsidene våre. 

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

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



I 2016 har vi arrangert/deltatt på følgende aktiviteter: 

Januar 

Miljøagentene fra lokallaget i Oslo Sør, med agentene Mira og Eskil i spissen, var med på å åpne t-

banen (Østensjøbanen, Bøler) sammen med ordføreren i Oslo, Marianne Borgen. 

Fra og med januar og fram mot mars var det årsmøtetid for lokallag. Lokallagene i Oslo gjennomførte 

årsmøter i sine områder, mange sammen med en miljøaktivitet. 

Penelope som er leder for Miljøagentene i Oslo holdt hilsningstale til Natur og Ungdoms landsmøte 

til stor jubel og trampeklapp fra landsmøtesalen. 

 

Februar 

Miljøagentene i Oslo deltok med 9 deltakere på spesialagentsamling, en samling for Miljøagentenes 

spesialagenter. Der fikk spesialagentene, Miljøagentenes ambassadører, opplæring i ulike miljøsaker, 

samt medie- og debattrening. 

 

Mars 

I mars arrangerte Miljøagentene i Oslo, sammen med Miljøagentene i Akershus og Folkeaksjonen for et 

oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, vardebrenning for et oljefritt Lofoten og Senja, på Huk på Bygdøy. 

Spesialagentene Sara og Karoline holdt appell og fremførte dikt, det ble grillet og var musikkinnslag. 

Etterpå ble det arranger årsmøte for Miljøagentene i Oslo, der det blant annet ble diskutert aktiviteter for 

resten av 2016.  

Konkurransen Batterijakten gikk av stabelen for fjerde gang i 2016. For å sette fokus på gjenvinning 

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

samle inn flest brukte batterier og levere dem til gjenvinning. Det var omtrent 1000 elever fra Oslo 

som deltok. Til sammen ble det samlet inn hele 61 tonn brukte batterier. 

I påsken deltok fire miljøagenter i testing av miljøvennlig godteri, sammen med besteforeldrenes 

klimaaksjon, til Natur og Ungdoms medlemsmagasin PUTSJ. 

 

Miljøagentene innledet et samarbeid med Nationaltheatret om oppsetningen av Karsten og Petra på 

Torshovteateret, der vi satte opp en bruktbutikk i teaterets foaje. Som en begynnelse på samarbeidet 

arrangerte vi i «National spesial barn» på Nationaltheatret, men innsamling av brukte leker til 

butikken, miljøagenten Mira ble intervjuet foran alle frammøtte og det var morsomme aktiviteter 

som ansiktsmaling og sang med skuespillerne. 

 

April 

I midten av april åpnet bruktbutikken på Torshovteateret, og Miljøagentene var tilstede for å selge 

brukte leker, snakke om miljøspørsmål og verve nye miljøagenter fram til begynnelsen av juni. I alt 

var vi med på 31 forestillingen, og vervet ca. 80 nye miljøagenter. 

Den store klesbyttedagen gikk av stablene den 16. april, og det var flere store byttemarkeder i Oslo 

som Miljøagenter deltok på. 



Miljøagent Penelope holdt appell under et seminar om atomkraft på Kulturhuset i Oslo, i regi av 

Natur og Ungdom og Naturvernforbundet. 

Det var styremøte for Miljøagentene i Oslo i april. 

 

Mai 

Mange miljøagenter fra Oslo deltok på årets strandryddedag den 7. mai, og ble med på den store 

dugnaden. Flere lokallag ryddet en strand i sitt nærområde. Miljøagentene i Oslo inviterte til 

strandrydding i Oslofjorden med Hold Norge Rent, før turen gikk til Maritimt museum der 

miljøagentene Vårin og Penelope fikk åpne utstillingen «Håp for havet?» 

 

Juni 

Under miljøfestivalen «Mitt Grønne Oslo» i Sofienbergparken inviterte Miljøagentene til feiring av sin 

egen 10års-dag. Vi arrangerte morsomme bursdagsaktiviteter, vervet mange nye medlemmer, 

fremførte Miljøagent-sangen og bursdagssang for alle frammøtte og Miljøagentene Karoline og 

Agnes fikk være konferansierer gjennom hele dagen. Barnas klimapanel og flere andre miljøagenter 

hjelp til på stand denne dagen. I forkant av feiringen fikk Miljøagentene Victor og Karoline være med 

på God Morgen Norge der de snakket om miljøvennlig bursdagsfeiring og Fredrik Andersen fra «Hele 

Norge baker» laget bursdagskake til Miljøagentene, med kun ingredienser som hadde gått ut på 

dato.  

 

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

inviterte miljøagenter i Oslo til å være med og bemanne vårt aktivitetstelt under festivalen, sammen 

med Rema 1000. Aktivitetene hadde særlig fokus på regnskog. 

 

August 

Verdens Kuleste Dag er et stort gratisarrangement på Akershus Festning i Oslo, og hadde i 2016 

26 000 besøkende. Miljøagentene i Oslo var selvfølgelig tilstede, og hos oss kunne besøkende snekre 

fuglekasser, grille økologisk pinnebrød over bålpanne, få en miljøagent-(vann)tatovering og være 

med på natursti. I tillegg hadde vi to vitenskapsshow fra scenen med Andreas Wahl og Miljøagentene 

Adelina og Penelope som medhjelpene. Miljøagentene fikk ca. 50 nye medlemmer på dette 

arrangementet. 

I slutten av august inviterte Miljøagentene i Oslo Sør alle Miljøagenter i Oslo til å være med til 

Frønsvollen i Nordmarka, hvor det ble arrangert tur med skogbiolog Trude Myhre, ble laget 

innsektshoteller og man kunne lære mer om bier. 

 

September 

Konkurransen Beintøft ble arrangert for andre gang i 2016 - en konkurranse mellom 

barneskoleklasser over hele landet, som handler om å gå og sykle til skolen. Over 1040 elever fra 

Oslo var med på Beintøft. 

Miljøagentene arrangerte i september landsleir på Stiklestad i Trøndelag. Miljøagentene i Oslo var 

godt representert med deltakere på leiren, som hadde mange spennende aktiviteter. 



Miljøagenter fra Veitvet var med på å sette opp panteringer i Torshovparken, i samarbeid med Smart 

Pant og bydel Sagene. 

 

Oktober 

Miljøagentene og Nationaltheatret bestemte seg for å forlenge samarbeidet, og satt i gang med en 

ny runde Karsten og Petra-forestillinger med bruktbutikk og miljøagent-informasjon. I løpet av 

høsten var Miljøagentene med på 39 forestillinger, og vervet ca. 95 nye miljøagenter 

 

November 

Det var styremøte for Miljøagentene i Oslo i november. Dette ble avholdt på Maritimt Museum, der 

fylkesstyret i etterkant av møtet, og sammen med fylkesstyret i Akershus, arrangerte 

drømmefangerverksted med plastsøppel funnet i havet for å sette fokus på maritim forsøpling. 

Miljøagent Sara tiltok på innspillsmøte i regi av Oslo kommune, og sa sin mening om hvordan 

fremtidas Oslo bør formes og hvordan Oslo i 2014 bør se ut. 

 

Desember 

Også i 2016 ble det invitert til juleverksted på Miljøagentenes Hovedkvarter, med mange påmeldte. 

Mange miljøagenter kom og lagde miljøvennlige julegaver, julekort og økologisk julegodt. 

 

 

Medlemmer 

Vi tilbyr tre typer medlemskap i Miljøagentene: 

- Enkeltmedlemskap for ett barn  

- Gruppemedlemskap for skoler, barnehager og andre grupper 

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

Utvikling enkeltmedlemskap for Miljøagentene i Oslo: 

År Antall tellende medlemmer 

2012 734 

2013 697 

2014 653 

2015 736 

2016 695  

 

Lokallag 

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

en innsats for miljøet. 

 



I 2016 har Miljøagentene hatt følgende lokallag i Oslo: 

Miljøagentene på Veitvet 

Miljøagentene i Oslo Sør 

Miljøagentene i Oslo 

 

 

Disse satt i styret til Miljøagentene i Oslo i 2016: 

Leder:     Penelope Lea 

Sekretær:    Ane Marte Rognskog (jan-mars) 

                                                          Hanna Hågensen Aasen (mars-des) 

Øvrige styremedlemmer: Sara Sørbye 

    Vårin Sramek Spataris 

    Olav Hovland Haavie 

    Sigurd Hovland Haavie 

 


