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LEDER
Året startet med det som skulle være et 
skirenn på bar mark, som en kraftfull 
demonstrasjon av hvordan hele vår ski-
kultur er truet av framtidens forventede 
varmere vintre. 

Markeringen var et ledd i Klimafestival §112, og Jonas 
Gahr Støre var foredragsholder. Plutselig datt det ned en 
meter snø i hovedstaden, like før årets andre helg! Det ble 
uansett et flott arrangement, og i ettertid viste det seg at nytt 
lokallag ble unnfanget på festivalen! Gjennom året har det 
blitt mange flere nye lokallag, og i 2015 har medlemsmassen 
økt med mer enn 10%.

Miljøagentene er en organisasjon i medvind og vekst, 
og samtidig viktigere og mer relevant enn noensinne!

Are Shaw Waage, 
Daglig leder i Miljøagentene
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HØYDEPUNKTER 2015

Batterijakten i mars.Klimamarsj i november.

Svalbardekspedisjon i juli.

Samarbeid med Telia om pant av gamle mobiltelefoner.

Miljøagenter på tur med Regnskogfondet til Kongo i september.

Landsleir og landsmøte i oktober.

Beintøft fra september til november.

Barnas Klimapanel stiftes på Eidsvoll i februar.

Miniøya i august.

Barnas Klimapanel i Paris i 
desember.
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En fin høsthelg i oktober var over 100 
store og små i Miljøagentene samlet 
til landsleir med landsmøte i Sørmarka 
like utenfor Oslo.

LANDSLEIR OG LANDSMØTE

Hele landsleiren.

På landsleiren møttes miljøagenter fra hele landet og 
hadde det det gøy, de fikk lært masse og bestemt hva Mil-
jøagentene skal gjøre de neste årene. Barnas Klimapan-
el, Barnas Råd og et nytt styre i Miljøagentene ble valgt. 
Landsmøtet bestemte også hva Miljøagentene mener om 
ulike saker.

De neste årene er de viktigste sakene for organisasjonen 
vern av regnskogen, at panten skal øke og vi skal bli enda 
flere miljøagenter! Miljøagentene bestemte at vi skal reise 
rundt, både i Norge og verden. Det skal lages film om Mil-
jøagentene og vi skal arrangere byttemarked. I Miljøagen-
trapporten vil vi lese om regnskog, pant, marin forsøpling 
og truede dyrearter. For å bli enda flere skal vi være enda 

mer synlige - vi skal reklamere i butikker, vi skal være synlige i 
media og vi skal lage “Her bor miljøagenter”-skilt. 

Her er to resolusjoner skrevet av fire miljøagenter basert på 
innspill de fikk fra landsmøtesalen:

IKKE VÆR EN FANT, PANT! 
I dag er det alt for mange flasker som aldri blir pantet! Mange mil-
lioner bokser og flasker blir kastet ut i naturen hvert år. Om vi øker 
pantesatsen og i tillegg gjør det ennå lettere for folk å pante vil flere 
levere panten sin inn til gjenvinning. Dette vil være veldig bra for 
miljøet. Miljøagentene krever at pantesatsen settes opp og at det 
gjøres lettere å pante flasker.

VÆR SELEKTIV - VELG KOLLEKTIV!
I dag er det alt for mange som kjører bil! For at flere skal velge mer 
miljøvennlige måter å reise må det bli et bedre og billigere kollek-
tivtilbud over hele landet. Miljøagentene krever at vi satser mer på 
miljøvennlig transport og mindre på å bygge flere veier!
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RÅD OG UTVALG

Barnas Klimapanel ble stiftet i februar, 
og det i selveste Eidsvollbygningen hvor 
Norges grunnlov ble forfattet et par hun-
dre år tidligere. Dette første året har vært 
en fantastisk reise der Miljøagentene har 
fått en ny stemme inn til politikere og 
beslutningstakere.

På landsmøtet i 2015 satte vi sammen 
det første Barnas Råd i Miljøagentenes 
historie. 

De samlet inn over 300 innspill fra barn over hele lan-
det, og utarbeidet en rapport på vegne av alle norske barn. 
Rapport og klimakrav er overlevert til stortingspresidenten 
og stortingspolitikere, til klima- og miljøministeren og en 
rekke andre politikere. Den er også oversatt til engelsk og 
høytidelig overrakt til FNs klimapanel. 

Selvfølgelig var Barnas Klimapanel tilstede i Paris under 
klimatoppmøtet og gav sitt bidrag til å påvirke alle verdens 
ledere til å samles om en global plan for å redde klimaet. Vel 
så viktig som å formidle norske barns stemmer til Paris, er 
klimapanelets arbeid for å formidle tilbake til norske barn hva 
som egentlig foregikk i Paris. Når barn formidler til barn, så 
skjer det på et språk som barn både hører og forstår. Enkelt-
vis og samlet har medlemmene i Barnas Klimapanel snakket 
med både barn og beslutningstakere, både lokalt og nasjon-
alt, og både direkte og gjennom media.

Barnas Klimapanel ble valgt for to år på Miljøagentenes lands-
møte, med åtte medlemmer og tre varamedlemmer fra hele landet. 
De er et talerør for og av barn fra hele Norge når det gjelder klima 
og barns fremtid. Barnas Klimapanel skal videreformidle barns fors-
lag, tiltak, krav og innspill til de som bestemmer.

Veien videre for klimapanelet er å forsøke å etablere et in-
ternasjonalt nettverk av barn som kan representere sitt land. 
På den måten kan vi sikre kunnskapsspredning og dialog 
også på tvers av landegrenser. Gjennom året har vi hatt tett 
kontakt med FNs klimapanel og FN-systemet for å se på 
hvordan vi kan lykkes med dette.

Barnas Klimapanel

Barnas Råd
Barnas Råd fungerer som et rådgivende organ i saker som 
angår organisasjonen mellom landsmøteperiodene, der med-
lemmer får muligheten til å si sin mening i saker som angår 
dem. Barnas Råd besto i 2015 av 27 medlemmer fra hele 
landet.

Eliah viser frem rapporten som Barnas Klimapanel har 
laget, til tidligere NU-leder Arnstein Vestre.

Barnas Klimapanel 
på Miljøagentenes 
landsmøte.

Barnas Klimapanel møter 
delegater fra FNs Klimapanel 
i Paris.

Barnas Klimapanel ble stiftet i Eidsvollsbygningen.
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FINNMARK 
Lokallag:
Kirkenes

NORDLAND
Lokallag: 

Bodø 
Vågan

TROMS
Lokallag:
Tromsø

SØR-
TRØNDELAG

Lokallag:
Malvik

Trondheim 
Øya

 AKERSHUS 
Lokallag:

HEDMARK
Lokallag:

Hedmarken

VESTFOLD
Lokallag: 
Sandefjord

Lardal

OSLO
  Lokallag: 

Løren / Refstad
Sørkedalen

Oslo Sør
Veitvet

VEST-AGDER
Lokallag:

Flekkefjord 
Kristiansand

SOGN 
OG FJORDANE 

Lokallag: 
Førde

MØRE OG
 ROMSDAL

Lokallag:
Rauma

HORDALAND  
Lokallag: 

Bergendalen Gård
Kringlebotn

Askøy

Eikeli 
Nesodden

Kolbotn
Ås

  

ROGALAND
Lokallag:

Haugesund

MILJØAGENTENES 
LOKALLAG

2015
Miljøagentenes lokallag er spredt over 
hele Norge, og gir barn muligheten 
til aktivt miljøengasjement sammen 
med andre. 
Lokallagene arrangerer spennende aktiviteter, op-
plæring og aksjoner i nærmiljøet. I 2015 ble det start-
et opp fem nye lokallag i Miljøagentene: Haugesund, 
Kristiansand, Lardal, Bodø og Oslo Sør. Ved utgan-
gen av 2015 hadde Miljøagentene 26 lokallag over 
hele landet, samt to fylkeslag. Dette er en økning 
på 13%.
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AKTIVITETER I LOKALLAGENE

Noen lokallag møtes nesten ukentlig, 
andre møtes til noen få viktige til-
stelninger årlig. Her er eksempler på 
aktiviteter i 2015.

Miljøagentene på Askøy har gjort mye spennende i 2015; 
blant annet har de fortsatt tradisjonen med å rydde Herdlas-
tranden og de har hatt julegaveverksted.

Miljøagentene på Bergendalen Gård har hatt en «An-
no»-inspirert helg der de gikk tilbake til 1950-tallet og prøvde 
seg på å leve som man gjorde i gamle dager – deltakerne fikk 
ta del i leker fra gamle dager, lære om forskjellen på kles- og 
matproduksjon da og nå og mye mer spennende.

Miljøagentene på Eikeli har blant annet vært med på pre-
mieutdeling til den skoleklassen som vant konkurransen Be-
intøft i Akershus.

Miljøagentene i Flekkefjord har hatt mye aktivitet i 2015: 
blant annet har de vært på besøk i Dyreparken i Kristiansand. 
De har også vært i lokalavisa under Batterijakten.

I Førde har lokallaget arrangert «Natt i naturen» med Elias-
båten, fisking, natursti, snekring av flaggermuskasser og 
mye, mye mer.

Miljøagentene på Hedmarken har vært med på Miljøfesti-
val sammen med Natur og Ungdom og Changemaker.

Miljøagentene i Haugesund startet opp på slutten av 
året, men rakk å gjennomføre butikksjekk, juleverksted og kli-
mamarsj før året var omme! 

I Kirkenes har Miljøagentene hatt familiedag med hun-
dekjøring i Pasviks fantastiske natur.

Miljøagentene på Kolbotn har hatt flaggermuskveld, der 
de snekret flaggermuskasser og dro på flaggermus-jakt i 
nærområdet.

I Kringlebotn har lokallaget hatt mye spennende aktivitet i 
2015. Gjennom hele året har de hatt en stor søppelaksjon 
for å få folk til å slutte å kaste søppel/boss. Dette har ført til 
mye oppmerksomhet i media.

I Malvik har miljøagenter stått på stand på Marsimartnan på 
Levanger.

Miljøagentene på Nesodden har blant annet plukket søp-
pel i Skoklefallskogen.

Fylkeslagene i Oslo og Akershus har hatt flere aktiviteter 
sammen; blant annet var det veldig mange som deltok på Kli-
mamarsjen i Oslo sentrum, i forkant av klimatoppmøtet i Paris.

Det nystartede lokallaget i Oslo Sør har hatt en rekke 
aktiviteter i 2015, blant annet hadde de sykkelverksted på 
oppstartsmøtet sitt.

I Rauma har Miljøagentene deltatt på Norsk Fjellfestival.

Miljøagentene i Sandefjord har markert seg veldig i 
forbindelse med årets TV-aksjon. Blant annet har de laget en 
egen regnskogsang.

Miljøagentene i Sørkedalen har ryddet en strand på som-
meren. De har også brukt bålpanna flittig til spennende mat-
laging.

Miljøagentene i Kristiansand startet opp på starten av året, 
og har blant annet vært veldig aktive under årets TV-aksjon.

I Trondheim har Miljøagentene deltatt på klimamarsjen i for-
kant av klimatoppmøtet i Paris.

Miljøagentene i Tromsø har hatt fuglekasseaksjon, der de 
har snekret, malt og hengt opp fuglekasser til årets kull med 
fluesnappere.

Miljøagentene på Veitvet har vært med på «Fest på Løk-
ka» hvor de blant annet hadde med seg kunst de selv hadde 
laget av søppel i paraden under festen.

Miljøagentene i Vågan har vært med på å lage en energi-
park i Kabelvåg. Åpningen ble feiret på storslått vis som seg 
hør og bør! 

På Øya i Trondheim har lokallaget vært engasjert i 
forbindelse med årets TV-aksjon, og blant annet hatt stand 
på temadag om regnskog på biblioteket.

På Ås har Miljøagentene hatt det travelt i forbindelse med 
TV-aksjonen med mange aktiviteter. Vi gratulerer også Mil-
jøagentene på Ås som vinnere av Ås kommunes miljøpris!

I tillegg har lokallagene i Miljøagentene hatt årsmøter og 
juleverksteder, de har deltatt på arrangementer som verdens 
miljødag, Earth Hour og strandryddedagen. Du kan lese mer 
om hva som skjer i lokallagene på miljoagentene.no/lokallag.

I Kringlebotn har 
miljøagentene laget en 
kampanje mot søppel.
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I MEDIA

Miljøagentene var svært synlige 
i media i 2015. Vi er omtalt i totalt 670 
saker. Dette er en solid økning fra 
tidligere år. 
En stor del av æren for dette tilfaller satsningen på Barnas Kli-
mapanel. Særlig mye oppmerksomhet fikk barnas fremtredende 
rolle i klimamarsjen og avreisen med klimatoget til klimakonfer-
ansen i Paris, i overgangen november/desember. En rekke ny-
hetsformidlere plukket opp sakene og Miljøagentene var godt 
synlig i hovedoppslag i riksdekkende nyhetssendinger.  

Foruten saker om Barnas Klimapanel, fikk Miljøagentenes 
skolekampanjer og deltakelsen på TV-Aksjonen 2015 med 
Regnskogfondet mest gjennomslag i media. Den mest stabile 
medieomtalen over tid er imidlertid lokale oppslag om aktiviteter 
og aksjoner i nærmiljøet. Dette har blitt skrevet om hele året. 

Samlet sett var 2015 et solid år for Miljøagentene i media. 
Både omfanget og det faktum at vi kun har fått positiv omtale 
gjennom hele perioden, har med stor sannsynlighet gitt gode 
utslag på medlemsmasse, generelt omdømme og vekst i so-
siale medier.

Spesialagenter 
Miljøagenter kan gjennom hele året søke om å bli spesial-
agenter. Da får man mulighet til å representere Miljøagentene 
i media og andre offentlige sammenhenger. Andre oppdrag 
inkluderer å stå på stand, teste aktivitetsmateriell, bidra i refer-
ansegruppe og lignende. I 2015 hadde Miljøagentene 60 spe-
sialagenter. Disse har blant annet vært fremtredende i en rekke 
medieoppslag, i møter med politikere og skrevet brev til politik-
ere i etterkant av lokalvalget.

I mai var det spesialagentsamling på Kråkstad skole i Aker-
shus. Det ble en helg fylt av mange spennende aktiviteter og 
foredrag. Tiden ble viet til å lære mer om Miljøagentene og 
hvordan man representerer Miljøagentene utad, hadde de-
batt-trening og lærte om klimaendringer. Etter samlingen ble det 
besøk på Miniøya, hvor spesialagentene brukte det de hadde 
lært i praksis, sto på stand og hadde aktiviteter.

Miljøagentene i TV-studio under TV-aksjonen.
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SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Miljøagentene har et veldig godt og tett 
samarbeid med flere andre norske miljø- 
og utviklingsorganisasjoner.

Natur og Ungdom
Natur og Ungdom er Miljøagentenes storesøster og en or-
ganisasjon vi arbeider tett med. Medlemmene er litt eldre 
enn våre, men vi har samme syn på viktige miljø- og kli-
maspørsmål. I januar holdt spesialagent Sara hilsningstale 
på Natur og Ungdoms landsmøte, til stor jubel fra publikum.

Naturvernforbundet
I løpet av året har Miljøagentene samarbeidet mye med 
Naturvernforbundet, de voksnes miljøvernorganisasjon og 
viktig samarbeidsparter. Sammen har vi arrangert «Din nabo 
er en drage» i Østfold, et populært arrangement der barn 
og voksne får studere salamandere og andre dyr på nært 
hold, samt lære mer om hvordan vi kan ta vare på dem. 
Spesialagent Karoline holdt en populær hilsningstale på 
Naturvernforbundets landsmøte. 

Besteforeldrenes klimaaksjon
I 2015 har vi fortsatt det gode samarbeidet med Besteforel-
drenes Klimaaksjon, og blant annet stått på stand sammen 
under Arendalsuka. I forbindelse med klimaforhandlingene 
i Paris reiste vi i samlet flokk på Klimatoget og fikk delt 
mange og gode erfaringer underveis. I Paris hadde vi et 
felles møte med den norske forhandlingsdelegasjonen. Det 
er ingen tvil om at barn og besteforeldre kan samarbeide og 
jobbe mot et felles mål! 

Regnskogfondet
Gjennom året har vi hatt et særlig fokus på regnskogsprob-
lematikk, som en forberedelse til TV-aksjonen til inntekt for 
Regnskogsfondet. Gjennom denne prosessen har vi knyttet 
tettere bånd til Regnskogsfondet gjennom flere samarbeid-
sprosjekter. Dette inkluderer felles brosjyremateriell rettet 
mot barn, innhold til Miljøagentrapporten, felles stand på 
Miniøya, prosjektreise til Kongo med tre miljøagenter, un-
dervisningsmateriell til skoleverket gjennom Gyldendals 
Salaby og opptreden i TV-studio under selve innsamlingen.

Redd Barna
Redd Barna har en unik kompetanse på barns rettigheter, 
men har ikke eget arbeid for barn i Norge. Vi har en unik kom-
petanse på barn og miljø, en god posisjon i skoleverket, og 

en nasjonal grasrotorganisasjon for barn. I løpet av høsten 
har vi samarbeidet om et forprosjekt om videreutvikling av 
et felles digitalt læringsverktøy om barn og klimaendringer, 
basert på et tidligere prosjekt hos Redd Barna og den kom-
petansen vi besitter. Gjennomføring av hovedprosjekt forut-
setter finansiering gjennom Norad.

Miljøhuset
Sekretariatet holder til i fine lokaler i Mariboes 
gate i Oslo sentrum, der vi også finner samar-
beidsorganisasjoner som Naturvernforbundet, 
Regnskogfondet, Utviklingsfondet, Spire og Tør-
rlandskoordineringsgruppen. På denne måten har 
vi hele tiden kort vei til miljø- og utviklingsfaglig 
kunnskap, som vi har benyttet oss av i flere sa-
marbeidsprosjekter gjennom året.

FN
Initiativet til Barnas Klimapanel startet allerede på 
slutten av 2014 etter et møte mellom daværende 
leder av FNs klimapanel Dr. Pachauri og miljøagent 
Eliah. Sammen utviklet de en strategi for å eta-
blere Barnas Klimapanel i Norge, og etableringen 
av panelet har skjedd i dialog og samarbeid med 
FNs klimapanel. Da FNs klimasjef var hovedgjest 
på Aftenpostens klimakonferanse i oktober ble 
kontakten gjenopprettet slik at Barnas Klimapan-
el fikk møte FNs klimasekretariat og det nyvalgte 
FNs klimapanel under klimaforhandlingene i Paris 
i desember. Støtten og forankringen i FN har vært 
viktig for utviklingen av Barnas Klimapanel.

Klimamarsj i Oslo i november
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KAMPANJER

Batterijakten
I 2015 arrangerte vi Batterijakten for tredje gang, og det var 
første gang Miljøagentene hadde med en voksen ambas-
sadør: Andreas Wahl! Batterijakten er en konkurranse for alle 
fjerdeklassinger om å samle inn flest brukte batterier og levere 
dem til gjenvinning i løpet av tre uker. Kampanjen støtter opp 
om Miljøagentenes arbeid med resirkulering og gjenvinning, og 
støttes av Clas Ohlson, Elretur og Varta. Batterijakten 2015 slo 

Beintøft
Miljøagentene arbeider for miljøvennlig transport og reduksjon 
av klimautslipp, og har i over 10 år arrangert Gå til skolen-dagen. 
I 2014 overtok vi Grønn Hverdags konsept Beintøft, og jobbet 
i 2015 med en mer helhetlig gå-, sykle- og kollektivkampanje. 
Den aller første Beintøft-kampanjen i Miljøagentenes regi ble ar-

det høye innsamlingstallet fra året før: Med hjelp fra nesten 550 
klasser fra hele landet ble hele 80 tonn batterier samlet inn. Lan-
dets beste batterijegere var på Kjølsdalen montessoriskule ved 
Nordfjordeid og Høle skule utenfor Stavanger.  Begge klasser 
fikk overrakt resirkulerte nettbrett, sistnevnte av Andreas Wahl 
med NRK Rogaland til stede. Kampanjen ble også omtalt i NRK 
Supernytt, og fikk solid pressedekning over hele landet. 
I samarbeid med Elretur, Varta og Clas Ohlson ble det også 
arrangert et frokostmøte om samfunnsansvar. 

rangert fra midten av september til midten av november med 20 
000 barn fra 800 klasser. En skikkelig suksess som vi er veldig 
stolte av! Hele 160 klasser kom i mål og ved loddtrekning ble tre 
vinnere kåret: 7a fra Solvang skole (Haugesund), 7b ved Kring-
lebotn skole (Bergen) og 4a ved Eikeli skole (Bærum). Både i 
Haugesund og Oslo gjorde ordførerne stas på vinnerklassen, 
og vi fikk god mediedekning i mange lokalaviser.

BATTERIJAKTEN
5. - 25. mars 2015
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SAMARBEIDSPARTNERE

Clas Ohlson: Miljøagentene og Clas Ohlson har i flere år hatt 
et tett og produktivt samarbeid. Miljøagentene skal hjelpe Clas 
Ohlson å bli mer miljøvennlig, og Clas Ohlson støtter Miljøagen-
tene så vi kan bygge en større og enda bedre organisasjon. I 
2015 har vi også stått for et felles budskap om å bruke mer 
LED-lys og at man må sjekke brannvarsleren sin. Det største 
samarbeidsprosjektet er Batterijakten. 

Rema 1000: I 2015 inngikk Miljøagentene et samarbeid med 
Rema 1000. Sammen med Jenny Skavlan har vi som mål å 
lansere et miljøvennlig bærenett, og hadde en kreativ workshop 
for å starte arbeidet. På barnefestivalen Miniøya bygde Rema 
1000, Miljøagentene og Regnskogfondet en miniregnskog som 
var veldig populær. Rema 1000 er også veldig opptatt av at vi 
alle skal redusere forbruket av palmeolje for å bidra til å bremse 
avskogingen og bidra til lavere utslipp av klimagasser. I sommer 
bidro Miljøagentene på Rema 1000s gratis Sjøcamp for 200 
barn, fordelt på to uker. Rema 1000 bidro også til landsmøtet 
med både støtte og demonstrasjon av miljøvennlig produktserie.

Telia: I 2015 lanserte Telia sin ordning Mobilpant. Telia ønsker å 
forlenge livssyklusen til elektronisk utstyr gjennom utvinning og 
gjenbruk, noe Miljøagentene også er opptatt av. Telias Mobil-
pant-ordning støtter Miljøagentene med 10 kr. per mobiltelefon 
som gjenvinnes, og i desember rundet vi hele 500 000 kroner. 
Mobilpant-ordningen har bl.a. finansiert Barnas klimapanel sin 
tur til klimatoppmøtet i Paris. 

Flytoget: Miljøagentene har hatt et samarbeid med Flytoget i 
2015. Som et ledd i dette har miljøagenter utarbeidet en rap-
port om hvordan Flytoget kan bli enda mer miljøvennlige. Vi har 
vært med på å markere starten av sommerferien og at alle barn 
reiser gratis med Flytoget. I oktober ble Miljøagentene invitert til 
Aftenpostens klimakonferanse av Flytoget. Miljøagentene skal i 
samarbeid med Flytoget få flere til å parkere bilen og heller ta 
toget! Det betyr at også flere familier og barn bør velge togtrans-
port. Miljøagentene er fremtidens kollektivreisende, og Flytoget 
ønsker å støtte det viktige arbeidet organisasjonen gjør for å gi 
barn klimabevissthet og klimaengasjement. Miljøagentene ved-
tok på sitt landsmøte at de vil ha mindre bil og mer tog, og at de 
ønsker mer penger til tog og kollektivtransport – da passet det 
bra at Flytoget sto for transporten til landsmøtet! 

L’Oréal Respons: Høsten 2015 inngikk vi et spennende sa-
marbeid med L’Oréal. Som en del av sitt program Sharing Beau-
ty With All, som består av forskjellige CSR- og bærekraftige til-
tak, lanserte L’Oréal i 2013 programmet Target 2020. Det tar 
sikte på å endre hele verdikjeden, fra innovasjon på forsknings-
sentre rundt omkring i verden, til emballasje, distribusjon og ver-
difull informasjon om bærekraftige tiltak til forbrukeren, samt en 
rekke bærekraftig tiltak for ansatte i L’Oréal og leverandører.

NSB Miljøtoget: Miljøagentene og 
NSB har samarbeidet om utviklingen 
av konseptet Miljøtoget. Dette er et 
tilbud til skoleklasser eller barnehager 
som tar toget til et vitensenter. Grup-
pen får en egen tog-vogn og utdelt 
hvert sitt nettbrett. I samspill med elevene, en miljøambassadør 
fra NSB, og et interaktivt læringsverktøy formidles læreplantil-
passet kunnskap om miljø og transport. På en spennende måte. 
Tilbudet var først lansert på Gjøvikbanen, og er gjennom året 
utvidet til inntil sju strekninger landet rundt.

KLP Fornebu S: KLP Eiendom har i Fornebu S bygget verdens 
mest miljøvennlige kjøpesenter, og sammen åpnet vi miljøløypa 
på senteret i 2015. I tillegg har vi arrangert både redesign- og 
juleverksted på senteret for å oppfordre til miljøvennlig atferd. 
Målet er at vi får startet et lokallag på Fornebu! 

Miljøagentene får også uvurderlig støtte fra:

NORAD til å sette Nord/Sør og utviklingsspørsmål på agen-
daen i blader og kampanjer.

Helsedirektoratet til å etablere og videreutvikle Beintøft-kam-
panjen

Klima- og miljødepartementet til grunnstøtte og drift som 
miljøvernorganisasjon

Barne- og likestillingsdepartementet til grunnstøtte og 
drift som barneorganisasjon

Frifond for støtte til drift av lokallagene

VARTA for partnerskap i Batterijakten

El-retur for partnerskap i Batterijakten

Miljødirektoratet til gjennomføring av landsmøte og landsleir
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MILJØAGENTRAPPORTEN

Det ble utgitt fem nummer av Miljøagent- 
rapporten i 2015, hvor av ett var et aktiv-
itetshefte og de fire andre hadde temaene 
søppel, fattigdom, regnskog og klima.

Hemmelig oppdrag
I hver utgave av Miljøagentrapporten 
får miljøagentene et hemmelig oppdrag 
fra Hovedkvarteret.

Hvert nummer har vært fylt av oppgaver, miljøtips, miljønytt, 
artikler for fordypning og hemmelige oppdrag som leserne 
kan gjennomføre. Opplaget på de fem utgavene har ligget på 
mellom 5 600 og 10 780.

Gjennom ulike samarbeidspartnere som har tatt på seg 
portoutgiftene, har vi hatt muligheten til å tilby Miljøagentrap-
porten til hele skole-Norge gjennom SubjectAid, en bedrift 
som tilbyr lærere å bestille klassesett av materiell gratis. Ut-
gavene som har vært tilgjengelig gjennom ordningen, har 
vært svært populære.

Oppdraget går ut på at de skal undersøke miljøet, kon-
trollere butikker, oppdage tomgangskjørere eller rett og slett 
oppleve naturen. I 2015 har 
vi hatt følgende hemmelige 
oppdrag:

1. Batteritest hjemme

2. Finne varer merket 
med rettferdig handel

3. Plakataksjon - henge 
opp verveplakat

4. Palmeoljejakt i butikk

5. Sende inn innspill til 
Barnas Klimapanel
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NORD / SØR

Ved hjelp av Informasjonsstøtten fra 
Norad har Miljøagentene gjennom 
flere år satset på opplysningsarbeid 
tilknyttet Nord/Sør-problematikk.
I 2015 har vi videreført denne satsingen, blant annet ved 
å ha faste utviklingssaker i alle numre av Miljøagentrappor-
ten. Gjennom å spre bladet til skolene via Subject Aid har 
utviklingsproblematikk fått fokus også utenfor egen medlems-
masse. Nettstedet vårt er også en arena for Nord/Sør-infor-
masjon, med mye tilgjengelig stoff. I november lanserte vi en 
egen nettside, «Dersom det bare bodde 100 personer på 
jorden

Utviklingstematikk i 
Miljøagentrapporten:
Miljøagentrapporten nr. 1 2015 - Søppel:
– Den truede asiatiske elefanten
– Klimaforhandlinger
– TV-aksjonen
– Trusler mot regnskogen

Miljøagentrapporten nr. 2 2015 - Fattigdom:
– FNs tusenårsmål
– Miljøpåvirkninger i Sør
– Sak om vannmangel (Intervju med en av Changemakerne som 
testet ut det å leve under vanngrensa i 3 dager)
– Rettferdig handel, Fairtrade
– Trusler mot regnskogen
– Truede dyr i Sør
– Fattigdom og klimaendringer

Miljøagentrapporten nr. 3 2015 - Aktivitetshefte:
– Inneholdt oppgaver knyttet til TV-aksjonen, trusler mot regn-
skogen, land i Afrika, og oppgaver som belyser hvordan barn i 
utviklingsland lever i forhold til barn i Norge.

Miljøagentrapporten nr. 4 2015 - Regnskog:
– Hele dette bladet handlet om trusler mot regnskog, miljøpå-
virkninger i land med regnskog i, trusler mot mennesker og dyr 
i regnskogen.

Miljøagentrapporten nr. 5 2015 - Klima:
– Klimaforhandlinger
– Barnas Klimapanel
– Klimaendringenes påvirkning både i Nord og i Sør
– Truede dyr i Sør



14

NETTSTEDET

NETTBUTIKK

SOSIALE MEDIER

I januar lanserte vi Miljøagentenes nye 
nettsider. Vi er meget fornøyd med nett-
sidens funksjonalitet på alle plattform-
er, og vi har sett en betydelig økning i 
besøk sammenlignet med 2014. 

I 2015 har vi videreutviklet nettbutikken, 
der man enkelt kan bestille profilerings- 
materiell, som handlenett og klær. 
Nettbutikken har blitt med over på våre 
nye nettsider og er fortsatt tilgjengelig 
for enkeltmedlemmer, lokallag og andre.

Miljøagentene har hatt en betydelig 
økning i antall følgere på sosiale medier 
i 2015. Vi har omtrent 2900 følgere på 
Facebook (24% økning fra 2014), over 
2000 på Twitter (25% økning) og nest-
en 1900 på Instagram (økning på over 
100%). I tillegg opprettet vi i 2015 en 
egen bruker på Snapchat.  

I løpet av året hadde miljoagentene.no i nærheten av 65.000 
besøk. Dette er en økning på 47,5% sammenlignet med 44.000 
besøk i 2014. Til sammen har 47.797 unike besøkende gjort 
205.000 sidehenvisninger. I snitt har nettstedet over 5400 
besøk per måned. Omtrent 38% av de besøkende har vært på 
nettstedet én eller flere ganger tidligere, resten er nye brukere.

Det har vært et jevnt trykk på nettsiden hele året, men vi fin-
ner også en klar sammenheng mellom besøk på nettsiden 

og kampanjer eller større mediehendelser, f. eks. Beintøft og 
TV-aksjonen. I likhet med tidligere år ser vi også noe mer besøk i 
forbindelse med utsendelser av Miljøagentrapporten.

En av årsakene til at vi la om til nye nettsider var å tilrettelegge 
innholdet bedre for mobiltelefoner og nettbrett. Vi ser en betyde-
lig oppgang i bruk av mobile enheter på siden, fra 25% i 2014 til 
34% i 2015. Denne veksten er bare ventet å fortsette.
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STATISTIKK OG VERVING

Medlemsstatistikk
I 2015 fikk vi 604 nye medlemmer i Mil-
jøagentene, og ved slutten av året var vi 
4613 medlemmer.
I tillegg tilbyr vi medlemskap for skoleklasser, barnehager 
eller andre grupper. I 2015 hadde vi 207 gruppemedlemskap.

I samarbeid med Naturvernfobundet tilbyr vi også fami-
liemedlemskap der foreldre kan melde seg inn i Naturvernfor-
bundet og samtidig som flere barn i husstanden meldes inn i 
Miljøagentene. Ved utgangen av 2015 hadde vi 1162 enkelt-
medlemskap som er tilknyttet et familiemedlemskap.

Verving 
Verden trenger flere miljøagenter, og 
gjennom hele året har vi satt fokus på 
medlemsrekruttering og verving.
I løpet av 2015 har 114 medlemmer vervet til sammen 189 nye 
medlemmer. For å få flere til å verve, har vi en ordning som gir po-
eng per verving for medlemmene våre. Poengene kan byttes inn i 
vervepremier fra nettbutikken vår. På www.miljoagentene.no/verv-
ing kan miljøagenter hele tiden sjekke hvor mange poeng de har og 
bestille vervepremier.

Stort engasjement på Miljøagentenes landsmøte.
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ANSATTE VED HOVEDKVARTERET

SENTRALSTYRET

VALGKOMITÈ

Are Shaw Waage er daglig leder og sjefsagent, med ansvar 
for organisasjonens utvikling, økonomiske drift og ansatte. 

Ane Marte Rognskog har ansvaret for oppfølging og kon-
takt med lokallag og medlemmer, samt organisering av ar-
rangementer.

Anne Bleiklie var kommunikasjonsleder med redaktørans-
var for Miljøagentrapporten og nettstedet. Anne var i forel-
drepermisjon fra 1. januar til 15.august og avsluttet deretter 
sin stilling hos Miljøagentene. 

Anniken Schwamborn er prosjektrådgiver med ansvar for 
de store kampanjene til Miljøagentene. I tillegg har hun fun-
gert som kontakt for samarbeidspartnerne. 

Signe Lindbråten – leder
Terje Håkstad – nestleder
Trond Enger – styremedlem 
Anders Holm – styremedlem 
Tove Veierød – styremedlem
Inger Anne Nyaas – styremedlem (lokallag) 
Halvard Haga Raavand – Natur og Ungdoms representant
Anders Skrede (Maren Esmark) – Naturvernforbundet 
Ane Marte Rognskog – ansattes representant

Trond Enger – leder
Signe Lindbråten – nestleder
Øystein Edvin Berg – styremedlem
Lars Arne Brøttem – styremedlem
Ane Hansdatter Kismul – styremedlem
Ingeborg Brenne – styremedlem (lokallag Hedmarken)
Natalie Ekroll – Natur og Ungdoms representant
Lars Haltbrekken – Natuvernforbundets representant
Anniken Schwamborn – ansattes representant

Valgkomiteen fram til landsmøtet 
bestod av: 
Lars Haltbrekken (leder), Ane Norgård Brohaug og 
Kirsten Steenberg

Sentralstyret har fram til landsmøtet i 
oktober bestått av:

Landsmøtet valgte følgende sentralsty-
remedlemmer for de kommende to år:

Ingvild Wollstad er grafisk formgiver og har ansvaret for det 
visuelle uttrykket i organisasjonens utgivelser. Hun er også 
redaktør for Miljøagentrapporten. 

Linda Engstad er markedsleder og jobber for å styrke kon-
takten med næringslivet og myndigheter. Hun avsluttet sin 
stilling ved utgangen av året.

Magnus Hestvik er ansvarlig for medlemsregisteret.

Rasmus Norsted ble ansatt i oktober 2015 og har overtatt 
ansvaret for kommunikasjon og drift av nettsiden.

Vibeke Vinje har vært administrasjonskonsulent og den som 
har oversikten i det daglige på Hovedkvarteret. Hun avsluttet sin 
stilling hos Miljøagentene i juli. 

På landsmøtet i oktober ble det også 
valgt ny valgkomite. Valgkomiteen 
består av:
Ane Brohaug, Arnstein Vestre, Aino Bogetvedt og 
Espen Heggedal.
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ÅRSREGNSKAP
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STYRETS ÅRSBERETNING 2015



24


