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LEDER

Norske barn er opptatt av miljøet og 
framtiden. De viser at de vil ta ansvar 
og de krever å bli hørt. I 2016 er de 
blitt hørt som aldri før.
Miljøagentene har feiret sitt 10-årsjubileum i år. Vi har 
lagt bak oss et år der alle piler peker rett vei.

Barna har dannet flere lokallag. Aldri før har vi hatt så 
mange lokallag som det vi har nå, og lokallagene er mer 
aktive enn noen gang.

Barna er stolte av sin identitet som miljøagenter, og en-
gasjementet smitter over på stadig nye venner. Vi er en 
større organisasjon ved utgangen av året, enn vi var da 
året startet.

Barnas engasjement vokser. Et tydelig eksempel var 
landsleiren, som samlet flere miljøagenter enn noen gang 
før. Det er kampvoteringer for å få være med i barnas kli-
mapanel. Det er stadig større oppslutning om de stadig 
flere miljøkampanjene i organisasjonen og i skoleverket.

Engasjementet gir også mer synlighet i media. Barna 
benytter sin rett til å si ifra om saker som angår dem. Ikke 
bare er de synlige i medier med barn som målgruppe, men 
de når også fram til voksne på de voksnes arenaer, som 
nasjonal dagspresse og TV-nyhetene. Samtidig sørger 
lokallagsledere over hele landet at ordførere og andre 
lokalpolitikere får vite slags framtid dagens unge forventer 
å overta.
 
Hvis de voksne ikke klarer å gjennomføre det grønne 
skiftet, så kommer i hvert fall vår generasjon til å klare det. 
Likevel forventer vi at de som bestemmer i dag, gjør job-
ben lettest mulig for oss.
 
Takk til alle miljøagenter og til staben på hovedkvarteret. 
Sammen gjør vi en viktig forskjell for jorda og for framtiden.

Are Shaw Waage, 
Daglig leder i Miljøagentene
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HØYDEPUNKTER 2016

Innspill til den norske forhandlingsdelegasjonen i oktober.Batterijakten i mars/april.

Møte med lederen av FNs klimapanel i juni.

Regionsamling for Vestlandet 
i mai. 10-årsjubileum i juni.

Arendalsuka i august.

Landsleir i september.

Spesialagentsamling i februar.

Strandrydding på Cuba i juni.

Barnas Klimapanel i Marrakech
i november.

Beintøft i september.
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I slutten av september var over 140 store og små miljøagenter samlet til land-
sleir på Stiklestad i Nord-Trøndelag. Det ble en innholdsrik helg, med rekordhøyt 
antall deltakere – aldri før har vi vært så mange samlet til landsleir!

LANDSLEIR

Hele landsleiren.

På landsleiren møttes miljøagenter fra hele landet til en 
helg sammen fylt med miljø, samhold og moro. Siden land-
sleiren stod på Stiklestad, hvor Olav den hellige falt under 
slaget i 1030, var det også fokus på historie og vikinger 
denne helgen.

Deltakerne fikk være med på alt fra vikingmiddag, lek, 
sang og musikk fra Besteforeldrenes klimaaksjon til verkst-
eder som tryllekurs, debattkurs og miljøteater. 

Miljøagentenes 10-årsjubileum ble markert med en stor 
festmiddag, der det ble pyntet med gjenbrukte eggeka-
rtonger, aviser og blader. Miljøagentene selv sto for burs-
dagsunderholdninger, og vi fikk se teater om oljeboring, tryl-
ling, allsang av miljøagentsangen og det ble arrangert Silly 
Walk-konkurranse!

På landsleiren var det også nytt valg av Barnas Klimapan-
el, og fire nye miljøagenter ble valgt inn i panelet.

Landsleir – den største noensinne! 
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RÅD OG UTVALG

Barnas Klimapanel er et panel bestående 
av åtte miljøagenter som ble formelt 
stiftet våren 2015. 

Panelet blir valgt på Miljøagentenes landsmøte, og består 
av miljøagenter fra hele landet. Barnas Klimapanel samler 
inn innspill fra barn over hele landet, som de videreformidler 
til politikere og andre beslutningstakere.

I 2016 kom den andre rapporten fra Barnas Klimapanel, 
basert på innspill fra flere tusen barn over hele landet som er 
bekymret for klimaendringer og jordklodens fremtid. Rappor-
ten er lansert både på norsk og engelsk, og har blitt overrakt 
på høytidelig vis til en rekke politikere og andre, som klima- 
og miljøminister Vidar Helgesen, Stortingets energi- og mil-
jøkomite, FNs klimapanel, sjefen for FNs miljøprogram Erik 
Solheim og mange flere.

Under klimatoppmøtet i Marrakech fikk Barnas Klimap-
anel videreformidlet barns tanker om fremtiden og verdens 
klimautfordringer. – Vi dro til Marrakech fordi vi ønsker at 
barns stemmer skal bli hørt. FNs barnekonvensjon sier at 
barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem. Og vi 
mener at klima og miljø er en sak som angår barn veldig 
mye, fordi det er barn som skal ta over verden i fremtiden, 
sa leder i Barnas Klimapanel Kaja. I Marrakech ble pane-
lets rapport blant annet overrakt og formidlet til den nor-
ske forhandlingsdelegasjonen og leder i FNs klimapanel, 
Hoesung Lee.

Barnas Klimapanel

Barnas Råd

Spesialagenter

Barnas Råd fungerer som et rådgivende organ i saker som 
angår organisasjonen mellom landsmøteperiodene. På den 
måten får medlemmer muligheten til å si sin mening i saker 
som angår dem. I 2016 bestod Barnas Råd av 27 medlem-
mer fra hele landet.

Gjennom hele året kan miljøagenter søke om å bli spe-
sialagenter. Miljøagentenes spesialagenter fungerer som 
ambassadører for organisasjonen, og de får muligheten til 
å representere Miljøagentene i media og andre offentlige 
sammenhenger. Andre oppdrag spesialagenter deltar på, er 
å stå på stand, verve nye medlemmer, teste aktiviteter og 
materiell og bidra i referansegruppe. I 2016 har mange av 
våre 50 spesialagenter vært synlige og tilstede i en rekke 
medieoppslag, på arrangementer og i møter med politikere 
og samarbeidspartnere.

I februar var det samling for alle spesialagentene på Nes-
odden. Det var en helg fylt med morsomme og spennende 
aktiviteter, der spesialagentene fikk opplæring og mer 
kunnskap om de ulike miljøsakene som barn er opptatte av.

Barnas Klimapanel møter FNs klimapanel i Marrakech.

Vel så viktig som å formidle norske barn stemmer internas-
jonalt, er arbeidet til klimapanelet med å formidle til norske barn 
hva som egentlig foregår på de internasjonale klimaforhandlin-
gene. I etterkant av forhandlingene i Marrakech har Barnas Kli-
mapanel snakket med både barn og beslutningstakere, både 
lokalt og nasjonalt og både direkte og gjennom media.
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FINNMARK 
Lokallag:
Kirkenes

NORDLAND
Lokallag: 

Bodø 
Vågan

TROMS
Lokallag:
Tromsø

SØR-
TRØNDELAG

Lokallag:
Malvik      Trondheim 

Byneset     Øya
Indre Fosen

 AKERSHUS 
Lokallag:

HEDMARK
Lokallag:

Hedemarken

OPPLAND
Lokallag:
Hadeland

VESTFOLD
Lokallag: 

Larvik     Lardal
Sandefjord

ØSTFOLD
Lokallag: 

Spydeberg

OSLO
  Lokallag: 

Løren / Refstad
Sørkedalen     Oslo

Oslo Sør
Veitvet

VEST-AGDER
Lokallag:

Flekkefjord 
Kristiansand

AUST-AGDER
Lokallag:
Arendal 

SOGN 
OG FJORDANE 

Lokallag: 
Førde

MØRE OG
 ROMSDAL

Lokallag:
Rauma

HORDALAND  
Lokallag: 

Bergendalen Gård
Kringlebotn

Askøy

Akershus    Fornebu
Nesodden    Eikeli

Kolbotn
Ås

    

ROGALAND
Lokallag:

Haugesund
Stavanger

MILJØAGENTENES 
LOKALLAG

2016
Miljøagentene har et rekordhøyt antall 
lokallag – aldri før har vi vært over 30 
aktive lokallag!  
Miljøagentenes lokallag er spredt over hele landet, 
og gir barn mulighet til å utvikle sitt miljøengasjement 
sammen med andre. Lokallagene arrangerer spennende 
aktiviteter, opplæring og aksjoner i nærmiljøet. Ved ut-
gangen av 2016 hadde Miljøagentene 30 lokallag 
over hele landet, samt to fylkeslag. Dette er en 
økning på 15%!



7

AKTIVITETER I LOKALLAGENE

Miljøagentenes lokallag er organisert 
på ulike måter, der noen møtes ukent-
lig og andre møtes til noen få arrange-
menter i året. Her er eksempler på ak-
tiviteter gjennomført i 2016:

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 Veitvet i Oslo har hatt nat(t)ursti ute 
i høstmørket, de har vært på fisketur og de har vunnet frivil-
lighetsprisen til bydel Bjerke!

Miljøagentene på Askøy fikk i 2016 årets Miljøvernpris 
fra Naturvernforbundet på Askøy. De har hatt mange spen-
nende aktiviteter, blant annet panteaksjon, svømmekurs og 
økologisk matlagingskurs.

Miljøagentene på Bergendalen Gård har arrangert 
Eventyrspill med miljøperspektiv på gården.

Miljøagentene i Bodø har vært med på innhøsting og 
suppekoking i Bodø økologiske besøkshage. De stilte også 
med egen fane i 17. maitoget i Bodø!

Miljøagentene i Haugesund har arrangert journalistkurs 
for alle medlemmene i lokallaget.

Miljøagentene på Fornebu i Bærum ble stiftet på tam-
pen av 2016, og startet det hele med å invitere til rede-
sign-verksted på kjøpesenteret Fornebu S.

Miljøagentene i Flekkefjord har også i 2016 gjennom-
ført sin tradisjonelle miljødag med lykkehjul, natursti, kake- 
og loddsalg i Gågaten. Inntektene gikk til rent vann-prosjek-
tet på Sri Lanka.

Miljøagentene i Førde har markert Earth Hour!

Miljøagentene på Hadeland ble stiftet i september på 
Lunner Arena, og lokallagets første aktivitet var å delta på 
landsleir på Stiklestad. 

Fornebu lokallag startet opp i 2016.

Nytt lokallag på Hadeland!
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Miljøagentene i Arendal ble startet opp i 2016. De hadde 
en pangstart under Arendalsuka, og deltok på landsleiren i 
september.

Miljøagentene på Hedemarken har gjennomført 
panteaksjon og deltatt på landsleir på Stiklestad.

Miljøagentene i Indre Fosen i Trøndelag ble startet opp 
høsten 2016, og hadde aktiviteter med vanntatoveringer, lek 
og natursti.

Miljøagentene i Kirkenes har hatt tomgangsaksjon og gitt 
beskjed til biler som står på tomgang at det er forbudt å fo-
rurense unødig.

Miljøagentene på Byneset i Trondheim ble stiftet i au-
gust og har bl.a. stått på stand på kjøpefri dag der de viste 
fram miljøvennlige julegaver.

Miljøagentene på Kolbotn har vært på tur til Vassfaret 
med overnatting.

Miljøagentene i Kringlebotn har satt i gang en kampanje 
mot søppel, blant annet har kampanjen blitt vist fram under 
Bergen Internasjonale Filmfestival. Gjennom kampanjen har 
de nådd ut til 10.000 skoleelever!

Miljøagentene i Kristiansand har stått på stand og ar-
rangert rebusløp for alle besøkende.

Miljøagentene i Lardal har hatt panteaksjon og samlet inn 
masse tomflasker. Overskuddet har de gitt til Redd Barna.

Miljøagentene i Sørkedalen har vært med på den store 
strandryddedagen og ryddet Rolfsbukta på Fornebu.

Miljøagentene på Løren/Refstad i Oslo har deltatt på 
sykkeldag og satt fokus på miljøvennlig transport.

Miljøagentene på Nesodden har hatt sommerfest på øy-
gruppen Steilene med krabbefiske, bading, lek og søppelp-
lukking.

Miljøagentene i Oslo Sør har vært på fellestur til utstillingen 
«Håp for havet?» på Norsk Maritimt Museum på Bygdøy.

Miljøagentene i Rauma har arrangert juleverksted.
Miljøagentene i Sandefjord har vært på et spennende fjord-
tokt der de blant annet tok prøver av vannet for å se om det 
var forurenset. De samlet også mye søppel på toktet!

Miljøagentene i Spydeberg startet opp høsten 2016, og 
har hatt natursti, vanntatoveringer og lek.

Miljøagentene i Larvik ble startet opp på sommeren, og 
inviterte alle interesserte til å være med på natursti med fine 
premier.

Miljøagentene i Vågan i Lofoten har reist på tur til 
Hopsåsen og laget mat i gapahuken. De fikk også plukket 
søppel på turen og gikk tur på en liten fjelltopp.

Miljøagentene på Øya i Trondheim har hatt byttemarked 
under Juba Juba-festivalen og vervet medlemmer til lokallaget.

Miljøagentene på Ås har vært på sporjakt med en sporek-
spert for å lære mer om sporing av ulike dyr.

Miljøagentene i Stavanger ble startet med brask og bram 
i 2016 med hele 50 barn. Videre har lokallaget arrangert til 
miljørebus i Trollskogen.

Nytt lokallag i Arendal.

Miljøagentene på Byneset stiftet lokallag i 2016.

Mange møtte opp ved lokallagsoppstart i Stavanger.

Det nyoppstartede lokallaget i Larvik.



9

MILJØAGENTENE I MEDIA

Dette er en liten økning fra 2015 (n=670), da Miljøagen-
tene var svært synlige, blant annet i forbindelse med klima-
forhandlingene i Paris og TV-aksjonen. Både 2015 og 2016 
er rekordår for medieomtale, noe som er et resultat av økt 
dekning av våre store nasjonale skolekampanjer, engasje-
ment rundt Barnas Klimapanel, og ikke minst aktive lokallag 

over hele landet som har sine egne aksjoner og aktiviteter 
jevnt over hele året. 

Både omfanget og all den positive omtalen vi har fått gjen-
nom hele perioden, har med stor sannsynlighet gitt gode utslag 
på synlighet, generelt omdømme og vekst i sosiale medier.

Miljøagentene ble nevnt i 674 
nyhetsoppslag i 2016.

Batterijakten ble omtalt i 136 
oppslag i 2016, en betydelig 
økning fra tidligere år.

Lokallagene har hatt et aktivt år, og de får veldig fin synlighet 
i lokale medier.

Miljøagentene har fått god nasjonal synlighet gjennom smarte 
miljøtips til barn og voksne.

Beintøft hadde nesten en fordobling av medieomtalen 
sammenlignet med 2015.

Barnas Klimapanel har både kommunisert viktige miljøsaker 
til barn og formidlet barns meninger til beslutningstakere.
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SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Miljøagentene har et tett og godt samar-
beid med flere andre norske miljø- og ut-
viklingsorganisasjoner.

Natur og Ungdom
Natur og Ungdom er Miljøagentenes storesøster, og en 
organisasjon vi samarbeider tett med. Medlemmene er litt 
eldre enn våre, men vi har samme syn på mange viktige mil-
jø- og klimaspørsmål. I januar holdt spesialagent Penelo-
pe hilsningstale på Natur og Ungdoms landsmøte, til stor 
jubel og trampeklapp fra publikum.

Naturvernforbundet
Naturvernforbundet, de voksnes miljøvernorganisasjon og 
en viktig samarbeidspartner for Miljøagentene, er en or-
ganisasjon Miljøagentene har samarbeidet mye med i løpet 
av året. Blant annet arrangerte vi Den store klesbyttedagen 
sammen, som ble en stor suksess der mange tusen deltak-
ere gjorde at over 15.000 klesplass fant nye eiere. I tillegg 
har vi samarbeidet på diverse mindre aksjoner og arrange-
menter i hele Norge.

Besteforeldrenes klimaaksjon
Besteforeldrenes Klimaaksjon og Miljøagentene har et godt 
samarbeid, og vi har mange felles aktiviteter lokalt. På land-
sleiren fikk vi besøk av representanter fra Besteforeldrenes 
klimaaksjon som underholdt med morsom og engasjerende 
sang og musikk.

Redd Barna
Redd Barna er en viktig samarbeidspartner for Miljøagen-
tene, med sin unike kompetanse på barns rettigheter og 
sin gode posisjon i skoleverket. Sammen med Redd Barna 
har vi i 2016 fortsatt det gode samarbeidet med under-
visningsopplegget «Det magiske klasserommet», som er et 
digitalt læringsverktøy om barn og klimaendringer. Gjen-
nom samarbeidet med Redd Barna har vi fått inn miljø- og 
klimainnspill fra over tusen barn som er bekymret for klima-
fremtiden.

Miljøhuset
Sekretariatet holder til i fine lokaler i Mariboes gate i Oslo 
sentrum, der vi også finner samarbeidsorganisasjoner som 
Naturvernforbundet, Regnskogfondet, Utviklingsfondet, 
Spire og Framtiden i Våre Hender. På denne måten har vi 
hele tiden kort vei til miljø- og utviklingsfaglig kompetanse 
som vi har benyttet oss av i flere samarbeidsprosjekter 
gjennom året.

FN
FN har vært viktig for å få til mye av arbeidet med Barnas 
Klimapanel. Etableringen av Barnas Klimapanel skjedde i 
2015 i dialog og samarbeid med FNs klimapanel, og i løpet 
av 2016 har Barnas Klimapanel møtt FNs klimapanel og 
panelets leder Hoesung Lee, både i Marrakech og Oslo, og 
de har møtt leder i FNs miljøprogram (UNEP) Erik Solheim. 
På den måten har vi synliggjort arbeidet til Barnas Klimap-
anel internasjonalt og fått bred støtte.

FN har vært viktig for å få til mye av arbeidet med 
Barnas Klimapanel.
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2016

KAMPANJER
Beintøft
Miljøagentene jobber for miljøvennlig transport og kutt av 
klimagassutslipp, og i 2016 arrangerte vi for andre gang 
Beintøft – en nasjonal konkurranse for barneskolen der vi 
inspirerer barn til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen. 
De 26.000 elevene som deltok i årets konkurranse gikk til 
sammen 744.421 km og sparte 99.000 kg CO2 i løpet 
av konkurransen. Dette tilsvarer omtrent 18 ganger rundt 

Batterijakten 
I 2016 ble den store suksessen Batterijakten arrangert for 
fjerde gang med 10.000 deltakere og NRK-kjendis Selda 
Ekiz som årets ambassadør. Batterijakten er en konkurranse 
for alle fjerdeklassinger om å samle inn flest brukte batterier 
og levere dem inn til gjenvinning i løpet av tre uker. Kampan-
jen støtter opp om Miljøagentenes arbeid med resirkulering 
og gjenvinning, og støttes av Clas Ohlson, Norsirk og Varta. 
Ved hjelp av 10.000 påmeldte fjerdeklassinger fra hele lan-

jordkloden! Konkurransen gikk over fire uker, og hver uke 
var delt opp i temaer med tilhørende ukesoppdrag, hvor 
vi var innom trafikksikkerhet, lokalmiljø, helse og klima. 
7A på Solvang skole i Hamar ble kåret til den aller beste 
«Beintøft»-klassen og stakk av med hovedpremien på hele 
30.000 kroner, som skal komme hele klassen til gode og 
bidra til videre miljøaktivitet. 

det ble hele 61 tonn batterier samlet inn til gjenvinning. Lan-
dets beste batterijegere var klasse 4A på Blakstad skole i 
Asker, som samlet inn 964 kg batterier. I konkurransen om 
høyeste vekt per elev vant 4. klasse ved Flatanger Monte-
sorriskole, som samlet inn 94 kg per elev. Den mest krea-
tive klassen ble 4A på Lunheim skole i Tromsø som lagde 
noen fantastiske batterikunstverk. Alle vinnerklassene ble 
premiert med 10 nettbrett hver. 
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SAMARBEIDSPARTNERE

Clas Ohlson og Miljøagentene har et langvarig og spennende 
samarbeid. Miljøagentene skal hjelpe Clas Ohlson med å bli 
mer miljøvennlig, og Clas Ohlson støtter Miljøagentene så vi 
kan bygge en større og enda bedre organisasjon. Sammen 
med Clas Ohlson, Elretur og Varta arrangerte vi Batterijakten 
for fjerde gang i 2016, og det ble en meget vellykket aksjon, 
med stort engasjement blant elevene og mer mediesynlighet 
enn noen gang. 

KLP Eiendom eier Fornebu S – verdens mest miljøvennlige 
kjøpesenter. Miljøagentene har opprettet et lokallag på Forne-
bu, som samarbeider tett med senteret, og sammen har vi ar-
rangert Barnas miljødag og redesignverksted. 

Hero tolk er en av de største leverandørene av tolketjenester 
på markedet. Hero Tolk ønsker å bidra til et bedre miljø og bedre 
bruk av tolkeressursene. Grønn Tolk er en telefontolk som ikke 
krever reise og dermed ikke forurenser miljøet. Hero Tolk støtter 
Miljøagentene med 1 kr. per telefonoppdrag.

Rema 1000 og Miljøagentene fikk til flere store ting sammen i 
2016. I samarbeid med Jenny Skavlan utviklet vi Strike a Pose, 
en miljøvennlig handlepose, laget av økologisk og fairtradeserti-
fisert bomull, som både kan brukes som sekk og veske. Posen 
ble trykket i begrenset opplag og fikk fin oppmerksomhet i so-
siale og tradisjonelle medier. I forbindelse med lanseringen av 
TINEs nye økologiske produktserie på REMA 1000 inviterte 
Miljøagentene landbruks- og matminister Jon Georg Dale til 
spørsmålsrunde om økologisk matproduksjon med miljøagen-
ter og ledere i TINE og Rema 1000. Som tidligere hadde vi 
stand og samarbeid på Miniøya.

Telia/Netcom har en panteordning for gamle mobiltelefoner. 
Frem til sommeren 2016 støttet selskapet Miljøagentene med 
10,- per innleverte telefon.

L’Oreal har ambisiøse miljømål, og har vært med på å støtte 
Miljøagentene i 2016.

Miljøagentene får også 
uvurderlig støtte fra:

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

DNB Sparebankstiftelsen til videreutvikling av Beintøft-
kampanjen 

Helsedirektoratet til å etablere og videreutvikle Beintøft-
kampanjen

Samferdselsdepartementet til videreutvikling av Beintøft-
kampanjen

Klima- og miljødepartementet til grunnstøtte og drift 
som miljøvernorganisasjon

Barne- og likestillingsdepartementet til grunnstøtte og 
drift som barneorganisasjon

Frifond til drift av og aktiviteter i lokallagene

Miljødirektoratet til gjennomføring av landsleir
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Batterijakten med Clas Ohlson, Norsirk og Varta

Hero Tolk

Hjertesone-prosjektet.

Strike a pose med Jenny Skavlan og Rema 1000.

Det magiske klasserommet med Redd Barna

Kjøpesenteret Fornebu S

Nationaltheateret.

Økologisk meieriserie med REMA 1000 og TINE.
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MILJØAGENTRAPPORTEN

Det ble utgitt fem nummer av Miljøagen-
trapporten i 2015, hvorav ett var et aktivitet-
shefte og de fire andre hadde temaene Gjen-
vinning, Hav, Transport og Engasjerte barn.

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

Hvert nummer er fylt av oppgaver, miljøtips, miljønytt, ar-
tikler for fordypning og hemmelige oppdrag som leserne kan 
gjennomføre. Opplaget har i snitt ligget på mellom 9600 
eksemplarer. Med hjelp fra ulike samarbeidspartnere, har vi 
hatt muligheten til å tilby Miljøagentrapporten til hele skole-
Norge gjennom SubjectAid, en bedrift som tilbyr lærere å 
bestille gratis materiell. Utgavene som var tilgjengelig gjen-
nom ordningen opplevde stor popularitet, og totalt sendte vi 
ut 18254 eksemplarer til skoler i løpet av 2016.

Oppdraget går ut på at de skal undersøke miljøet, kontrol-
lere butikker, oppdage tomgangskjørere eller rett og slett op-
pleve naturen. I 2016 har vi hatt følgende hemmelige oppdrag:

1. Sjekk om butikkene tar i mot EE-avfall

2. Rett i dass – sjekk om familien din kaster andre 
ting enn tiss, bæsj og papir i do

3. Slukk lyset etter deg! Sjekk hvor mye de voksne 
sløser med strømmen hjemme

4. Tomgangsaksjon: Si i fra til tomgangskjørerne!

5. En litt grønnere jul – hjelp familien din med å 
gjøre julefeiringen mer miljøvennlig
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GLOBALE MILJØ- OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL
Gjennom Informasjonsstøtten fra NORAD 
har Miljøagentene i flere år satset på infor-
masjonsarbeid rettet mot barn knyttet opp 
mot globale miljø- og utviklingsspørsmål.
I 2016 har vi videreført denne satsingen, blant annet ved å 
ha faste utviklingssaker i alle numre av Miljøagentrapporten. 
Gjennom spredning av bladet ut over egen medlemsmasse, 
har enda flere barn kunnet lære om utviklingsproblematikk. 
På nettstedet vårt har vi opprettet en egen menyknapp med 
tittel «Verden», som er en arena for internasjonal informas-
jon, og inneholder lærerikt og spennende stoff om globale 
miljøutfordringer. 

Utviklingstematikk i 
Miljøagentrapporten:
Miljøagentrapporten nr. 1 2016:
– Klimaforhandlinger i Paris
– Verdens truede dyr: Lemur

Miljøagentrapporten nr. 2 2016:
– Havet stiger

Miljøagentrapporten nr. 3 2016:
– En plakat som med fokus på FNs bærekraftsmål
– Vannstafett og flere andre oppgaver med fokus på tørker-
ammede områder
– Oppgaver om palmeolje
– Tips for å ta vare på regnskogen

Miljøagentrapporten nr. 4 2016:
– Luftforurensning i andre deler av verden
– Miljøarbeid på Cuba
– Verdens truede dyr: Gepard

Miljøagentrapporten nr. 5 2016:
– Japans engasjerte barn
– Det magiske klasserommet
– Verdens truede dyr: panda



16

Samarbeidet med Redd Barna om Det 
magiske klasserommet – klima, har gitt 
oss en meget god læringsplattform for å 
spre informasjon til barn om globale mil-
jø- og utviklingsspørsmål. 

Miljøagentene har brukt Klasserommet i forbindelse 
med opplæring og informasjon til egne medlemmer og har 
distribuert informasjon om læreverktøyet til 26.000 elever 

Miljøagentene har i løpet av året møtt og 
vært i kontakt med en rekke miljøinter-
esserte barn i andre land.

I forbindelse med prosjektet Hold Cuba Rent ble vi invit-
ert til Cuba, for å lære barn om forsøpling og hvordan Mil-
jøagentene jobber med barn og miljø her i Norge. I Cuba 
er det veldig forsøplet, og i samarbeid med den norske og 
svenske ambassaden var vi med på å organisere strandry-
dding for barn, på samme måte som mange lokallag i Mil-
jøagentene gjør det i Norge. Barna  fikk oppleve gleden av å 
rydde søppel, både for egen trivsel og for livet i havet.

I Marrakech var det en stor opplevelse for Barnas Klimap-
anel å besøke en lokal skole og diskutere miljøengasjement 
på tvers av landegrenser med barn fra et helt annet konti-
nent. Selv om Barnas Klimapanel fikk sagt sine meninger 
og synspunter til mange toppledere og viktige beslutning-
spersoner i løpet av reisen, var det likevel stor enighet innad 
i panelet om at det største møtet i Marrakech var med an-
dre miljøengasjerte barn. Miljøagentene og skoleelevene fra 
Marrakech skal fortsette å ha kontakt og dele meninger om 
hvordan barn kan jobbe for miljø og klima.

Det magiske klasserommet

Miljøagenter i andre land

- Det jeg sitter igjen med etter Marrakech 
er at det er mange barn som er miljøen-
gasjerte over hele verden!

– Kristiane Reigstad (12)

i skolekampanjen Beintøft. I siste ukesoppdrag av Beintøft 
fikk elevene i oppgave å sende sine viktigste globale kli-
mainnspill til Barnas Klimapanel, basert på informasjon og 
undervisning i Det magiske klasserommet. Dette resulterte 
i over 170 klasseinnspill i form av bilder i kampanjeuken 
alene, i tillegg til rundt 300 skriftlige innspill i løpet av siste 
kvartal av 2016.

Tilbakemeldinger fra egne medlemmer er at Det mag-
iske klasserommet – klima gir veldig god innsikt i globale 
miljøutfordringer og er et fint verktøy å bruke både sammen 
med andre og alene. I evalueringen av Beintøft svarte 74,9% 
av lærerne (n=147) at Beintøft har bidratt til økt kunnskap 
og engasjement blant elevene rundt globale klima- og mil-
jøspørsmål. Den siste temauken som la til rette for bruk av 
Klimaskolen på beintoft.no og undervisning i Det magiske 
klasserommet - klima bidro sterkt til dette. 

På Cuba.

Junior Eco Club I Japan ble startet i 1995 og jobber 
med å lære barn om natur- og miljøvern. 

Miljøagentene har i 2016 også vært i kontakt med en mil-
jøorganisasjon for barn i Japan. Junior Eco Club ble startet 
i 1995 og jobber med å lære barn om natur- og miljøvern. 
De arrangerer også aktiviteter for barn i lokalsamfunnene. 
Junior Eco Club mener at det er viktig at barn tar initiativ, at 
de stiller 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!
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NETTSIDE OG NETTBUTIKK

SOSIALE MEDIER

MEDLEMSSTATISTIKK OG VERVING

Miljøagentene har en egen nettside, 
www.miljoagentene.no som er godt 
besøkt jevnt over. 

Miljøagentene har vært svært synlige i 
sosiale medier i 2016. 
Ved årsskiftet hadde vi 3785 følgere på Facebook (en 
økning på 33% sammenlignet med 2015) og 2769 på Ins-
tagram (en økning på 46%). På Twitter hadde vi anslagsvis 
2200 følgere. Vi bruker også Snapchat til å kommunisere 
fra arrangementer.

Verden trenger flere miljøagenter og 
gjennom hele året har vi satt fokus på 
medlemsrekruttering og verving. I 2016 
fikk vi 507 nye medlemmer i Miljøagen-
tene, og ved slutten av året var vi 5120 
individuelle medlemmer. Dette er en 
økning på 11 %.

Etter at vi tilpasset nettsidene til å fungere bedre for mo-
biltelefoner og nettbrett i 2015 har vi sett en økning i antall 
besøkende på nettsiden. Totalt hadde vi 70.000 økter fra over 
50.000 unike besøkende i løpet av 2016 (brukere innenfor 
Skandinavia). Statistikken viser hyppigst besøk i forbindelse 
med de nasjonale skolekampanjene, mens det er en nedgang 
i antall besøkende i løpet av sommermånedene.

Miljøagentene har også en egen nettbutikk, der man en-
kelt kan bestille profileringsmateriell som handlenett og klær. 
Denne har vært hyppig benyttet av både enkeltpersoner, 
medlemmer, barnehager, skoler og Miljøagentenes lokallag. 

I tillegg tilbyr vi medlemskap for skoleklasser, barnehager 
eller andre grupper. I 2016 hadde vi 203 gruppemedlem-
skap, et antall som har vært stabilt over flere år. I samarbeid 
med Naturvernforbundet tilbyr vi også familiemedlemskap 
der foreldre kan melde seg inn i Naturvernforbundet og bar-
na i husstanden kan melde seg inn i Miljøagentene. 

I løpet av 2016 har 54 medlemmer vervet til sammen 70 
nye medlemmer. For å få flere til å verve nye medlemmer til 
Miljøagentene, har vi en ordning som gir poeng per verving 
for medlemmene våre. Poengene kan byttes inn i vervepre-
mier fra nettbutikken vår, og på nettsiden kan miljøagenter 
hele tiden sjekke hvor mange vervepoeng de har og bestille 
vervepremier.
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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. Hun har vært ute i fødselspermisjon fra og med 
mars.

Anniken Schwamborn har vært ansatt som prosjektleder 
for de store kampanjene til Miljøagentene, Batterijakten og 
Beintøft. Hun avsluttet sin stilling i august.

Astrid Johanne Svensson ble ansatt som Annikens stilling 
som prosjektleder med ansvaret for kampanjer og prosjekter, 
samt markedsarbeidet til Miljøagentene.

Trond Enger – styreleder
Signe Lindbråten – nestleder
Ane Hansdatter Kismul – styremedlem
Anders Haug Larsen – styremedlem (Naturvernforbundet)
Ingeborg Brenne – styremedlem (lokallag)

Sentralstyret ble valgt på landsmøtet i oktober 2015 og 
har fungert som sentralstyre i 2016:

Hanna Aasen ble i mars ansatt som sekretær for Miljøagen-
tene i Oslo og Akershus. Hun fikk i høst ansvar for den nas-
jonale skolekampanjen Beintøft.

Hege Torghatten har vært vikarierende organisasjonsrådg-
iver mens Ane Marte har vært i fødselspermisjon.

Ingvild Wollstad er grafisk formgiver med ansvar for det 
visuelle uttrykket i organisasjonens utgivelser. Ingvild er også 
redaktør for Miljøagentrapporten.

Magnus Hestvik og Torgeir Vestre er ansvarlige for 
medlemsregisteret.

Rasmus Norsted er ansvarlig for medie- og kommunikasjons- 
arbeidet til Miljøagentene og er ansvarlig for drift av nettsiden.  

Landsmøtet i oktober 2015 valgte følgende valgkomite som har fungert i 2016:
Aino Bogetvedt, Ane Brohaug, Arnstein Vestre og Espen Heggedal

Lars Arne Brøtten – styremedlem
Natalie Ekroll – styremedlem (Natur og Ungdom)
Rasmus Norsted – styremedlem (ansattes representant)
Øystein Edvin Berg – styremedlem (lokallag)



Miljøagentene – Styrets årsberetning 2016 
 
Virksomhetens art og hvor den drives 
Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon, og drives som en frivillig 
medlemsorganisasjon med lokallag, enkeltmedlemmer og kampanjer. Vi ønsker et renere 
miljø og en tryggere framtid for jorden, der menneskene vet hva naturen tåler og handler 
etter det. Vi arbeider for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe. 
Vi fremmer barnas stemme i klima- og miljøsaker. 
 
Organisasjonen har kontorlokaler i Miljøhuset i Mariboesgt. 8, 0183 Oslo.  
 
Organisasjonenes virksomhet i 2016 
Are Shaw Waage har vært daglig leder. Ved utgangen av perioden består sekretariatet for 
øvrig av en lokallagskontakt, informasjonsrådgiver, prosjektrådgiver og to 
medlemskonsulenter i til sammen 50 % stilling. I tillegg har det vært kortere engasjement 
som ekstrahjelp til stands, arrangementer og hjelp med utsending av velkomstpakker. En 
fylkessekretær for Oslo og Akershus har vært ansatt i 50% stilling. Antall årsverk har totalt 
vært 6,3, medregnet 0,9 årsverk i permisjon.  
Regnskapstjenester og grafiske tjenester leies inn på timesbasis.  
 
Organisasjonen har nå 5120 individuelle medlemmer, en økning på 507 fra i fjor, eller 11%. 
Antall godkjente medlemmer er 3682, en økning på 3%. Antallet gruppemedlemmer er 203, 
og dette har vært nokså stabilt over flere år. Antall lokallag har økt til 30. 
 
Medlemsbladet har hatt fem utgivelser og et gjennomsnittlig opplag på 9625 eksemplarer. 
Det har vært distribuert både til egne medlemmer og skoleverket. 
 
Arbeidsmiljø 
Hovedkvarteret har hatt et sykefravær på 2,3% i 2016. Av dette utgjorde langtidsfravær 
omtrent halvparten. Tallene viser en vesentlig forbedring fra tidligere år. Det jobbes 
systematisk med arbeidsmiljø i tråd med krav til miljøfyrtårnsertifisering. Det har vært 
gjennomført medarbeidersamtaler to ganger. Sosiale arrangementer har hatt god 
oppslutning. 
 
Forutsetning om fortsatt drift 
Årsregnskapet for 2016 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. 
 
Norges Naturvernforbund fører regnskapet for Miljøagentene. Oppsettet på årsregnskapet 
ble i 2014 omdannet fra standard finansregnskap til aktivitetsregnskap. Aktivitetsregnskapet 
viser et overskudd på kr. 641 509. Miljøagentene har en formålskapital pr. 31.12.16 på  
kr. 4 102 299. 
 
Det er styrets oppfatning at årsregnskapet slik det fremstår gir riktig oversikt og resultat av 
organisasjonens virksomhet og stilling. 
 
 
 





Årsregnskap 2016

Anskaffede midler Note 2016 2015

Medlemsinntekter 2 343 031 343 287

Tilskudd 3 4 879 669 4 628 955
Offentlige tilskudd 4 070 424 3 771 742

Andre tilskudd 809 245 857 213

Innsamlede midler, gaver mv 4 2 749 4 165

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter 3 366 041 3 997 006
Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål 5, 10 3 366 041 3 997 006

Aktiviteter som skaper inntekt 0 0

Finans- og investeringsinntekter 9 056 17 336

Andre inntekter 371 140 387 896

Sum anskaffede midler 8 971 686 9 378 645

Forbrukte midler 2016 2015

Kostnader til anskaffelse av midler 2 253 213 873 223
Kostnader til innsamling 390 394 263 012

Kostnader til medlemsadministrasjon 1 414 141 580 954

Kostnader til anskaffelse av andre midler 448 678 29 257

Kostnader til organisasjonens formål 5 079 713 4 865 727

Tilskudd og bevilgninger til oppfyllelse av organisasjonens formål 737 700 743 780

Tilskudd til nasjonale samarbeidspartnere og lokallag 737 700 743 780

Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet 4 342 013 4 121 947

Aktiviteter og aksjoner 197 393 194 465

Gå til skolen aktivitet 527 890 683 126

Batterijakten 1 071 556 1 295 038

Kampanje og organisasjonsarbeid 1 002 247 843 301

Informasjon og policyarbeid 1 510 005 1 106 017

Sparebankstiftelsen 32 922 0

Administrasjons- og styrekostnader 997 251 2 478 439

Sum forbrukte midler 1, 6, 7 8 330 177 8 217 389

Aktivitetsresultat 641 509 1 161 256

Disponeringer av formålskapital 2016 2015

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 14 500 171 639

Annen formålskapital 627 009 989 617

Sum formålskapital 9 641 509 1 161 256



BALANSE 2016

31.12. 31.12.

Eiendeler Note 2016 2015

Anleggsmidler

Inventar, maskiner, IT etc. 18 629 30 424

Sum varige driftsmidler 7 18 629 30 424

Finansielle anleggsmidler
Bankinnskud husleiegaranti 8 124 666 124 666

Sum finansielle anleggmidler 124 666 124 666

Sum anleggsmidler 143 295 155 090

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer 1 765 981 514 865

Andre kortsiktige fordringer 23 272 34 619

Sum fordringer 1 789 253 549 484

Bankinnskudd, kontanter og lignede 8 4 227 624 4 228 516

Sum omløpsmidler 6 016 877 4 778 000

Sum eiendeler 6 160 172 4 933 090

Formålskapital og gjeld Note 2016 2015

Formålskapital
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 186 139 170 000

Annen formålskapital 3 916 160 3 290 790

Sum formålskapital 9 4 102 299 3 460 790

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 509 738 417 313

Skyldig offentlig avgifter 255 337 209 839

Annen kortsiktig gjeld 10 1 292 799 845 148

Sum kortsiktig gjeld 2 057 874 1 472 300

Sum Formålskapital og gjeld 6 160 172 4 933 090

Oslo, 21 mars 2017
I styret for Miljøagentene



Noter til årsregnskap 2016

Regnskapsprinsipper – prinsippendring 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med God Regnskapsskikk (F) for Ideelle Organisasjoner 
(standarden), og består av følgende: 

 Aktivitetsregnskap 

 Balanse 

 Noter 

Aktivitetsregnskapet, som er utarbeidet av foreningens styre og ledelse, må leses i 
sammenheng med styrets beretning og revisjonsberetningen som til sammen utgjør det 
totale årsregnskap. 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. 

Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved 
klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet 
ikke forventes å være forbigående. 

Langsiktige fordringer og lån vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Tilsagn bokføres direkte mot det året tilsagnet er gitt for. 

Investeringer i verdipapirer som ansees å være langsiktige klassifiseres som finansielle 
anleggsmidler som vurderes til anskaffelseskost og nedskrives når verdifallet ikke forventes 
å være forbigående. Kortsiktige verdipapirer klassifiseres som finansielle omløpsmidler. 
Verdipapirer som tilfredsstiller standardens vilkår bokføres til markedsverdi.  

Andre omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

Beholdninger er verdsatt etter laveste verdis prinsipp. 

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap. 

Skatt 
Miljøagentene er ikke ansett skattepliktig for sin virksomhet, jfr. skattelovens § 2-32. 

Inntekt 
Medlemsinntekter inntektsføres for det året de gjelder.  

Tilskudd inntektsføres i den periode de er bevilget til. Ubenyttet tilskudd med 
tilbakebetalingsvilkår oppføres som kortsiktig gjeld ved årets slutt. Andre tilskudd som ikke 
fullt ut er anvendt i regnskapsperioden inngår i formålskapital med eksterne bindinger. 

Gaver inntektsføres på mottakstidspunktet. 



Fordeling av kostnader 
Kostnader og lønn er i størst mulig grad direkte henført til den aktiviteten de hører til.  
Felleskostnader som husleie, IT, strøm etc. inngår i administrasjonskostnader. 

Note 1 – Kostnader etter art 

Driftskostnader 2016 2015

Varekostnader 712 060              623424

Lønnskostnader 3 057 909           3 013 914 

Avskriving driftsmidler 11 795                11 795 

Utdeling frifond              679 700 743 780 

Andre driftskostnader 3 868 713           3 703 174 

Sum driftskostnader 8 330 177 8 217 389

Note 2 – Antall medlemmer pr. 31.12.16 

Medlemskategori 
2016 2015

Individuelle medlemmer 5120 4613
Gruppemedlemmer 203 207

Medlemstallet har økt i også i 2016. Økningen kommer jevnt over hele landet, begge kjønn 

og i hele aldersspennet. Vi får særlig mange innmeldinger i forbindelse med Batterijakten på 

våren og Beintøft på høsten. I 2016 har vi også hatt en betydelig økning i antall medlemmer 

med foresatte i Naturvernforbundet. 

Antall lokallag har nå steget til 30, som er det høyeste antallet aktive lokallag organisasjonen 

noen gang har hatt. Vi opplever særlig stort engasjement i Trøndelag. 

Note 3 – Tilskudd og inntekter i 2015 og 2016 

Offentlige midler 2016 2015

KLD - grunntilskudd 1 292 000 1 335 500
Fordelingsutvalget, Barne-ungdoms og 
familiedepartementet 

1 042 537  997 402

Norad  650 000 500 000
Helsedirektoratet 150 000 500 000
Samferdselsdepartementet 360 000 0
Miljødirektoratet  150 000 0
KLD 30 000 90 000
Momskompensasjon 395 887 348 840
Sum offentlige midler 4 070 424 3 771 742



Andre tilskudd 

Frifond midler 709 245 757 213
Naturvernforbundet 100 000 100 000

Sum andre tilskudd   809 245        857 213

Note 4 – Spesifikasjon av innsamlede midler og gaver 

Gavekategori 2016 2015

Hauketo-Prinsdal Sogn               2 195

Fra medlemmer 2 749  1 970

Sum gaver og innsamlinger                                   2 749               4 165 

Note 5 - Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter 

2016 2015
Clas Ohlson 1 100 000 820 000
Elretur AS 400 000 520 000
Flytoget 0 375 000
Sparebankstiftelsen 323 284   53 500
KLP Eiendom 215 000 200 000
Redd Barna 57 655 0
SPB AB (Varta) 0 383 450
HERO Tolk 71 135 0
Telia  200 000 500 000
Rema 1000 432 000 350 000
Trygg Vesta 0 150 000
L’Oreal 150 000 150 000
Fredrikstad Kommune 32 000 40 000
Hordaland fylkeskommune 80 000 0
Andre  33 000 10 000
Sum andre bidragsytere 3 094 074 3 551 950

Note 6 – Personalkostnader, ytelser til ledelse, revisor mv 

2016 2015
Lønn, honorar mm. 2 431 696 2 377 098
Arbeidsgiveravgift 377 702 369 062
Pensjonskostnad 159 743 161 161
Andre ytelser 88 768 106 592
Sum lønnskostnader 3 057 909 3 013 913

Samlet årsverk for 2016 var 5,40. 

Lønn til daglig leder, Are Waage Shaw utgjorde kr. 586 616. Andre ytelser utgjorde kr. 
26.506 

Utgiftsført honorar til revisor i 2016 var kr 113 007 (inkl. mva). 



OTP 
Miljøagentene gikk over til innskuddsbasert pensjon i 2015. Pensjonsytelsene i 2016 utgjorde 
netto til sammen kr. 159 742 og fremkommer under posten «Pensjonskostnad». 

Note 7 - Anleggsmidler 

Inventar IT-utstyr Sum

Anskaffelseskost 01.01 34 456 67 140 101 596
Tilgang 0 0 0
Avgang 0 0 0
Anskaffelseskost 31.12 34 456 67140 101 596

Akkumulerte avskrivninger 
01.01 

20 671 50 501 71 172

Årets avskrivninger 6 891 4 904 11 795

Balanseført verdi 31.12       6 894 11 735           18 629 

Note 8 – Bankinnskudd bundne midler 

Bundne skattetrekksmidler  175 426 
Bankgaranti Mariboesgt. 8  124 666 

Note 9 - Formålskapital, disponering av aktivitetsresultatet 

Formålskap.
Årets 

disponering Formålskap.

Disponering av formålskapital UB 2015 2016 UB 2016

Formålskapital med selvpålagte 
restriksjoner 
Fri formålskapital 

171 639
3 289 151 

14 500
627 009

186 139
3 916 160

Sum disponert formålskapital 3 460 790 641 509 4 102 299

Note 10 – Annen kortsiktig gjeld 
Annen kortsiktig gjeld utgjør til sammen kroner 1 292 799. Av dette utgjør kroner 906 710 en 

periodisering av inntekten/forskudds i 2016 til 2017 på prosjekt 30420 – Beintøft. 






