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VI ER HOVEDKVARTERET:Kan du hjelpe Trond med finne veien til 
plasten, slik at han får rydda den bort?



, 

Hei alle miljø
agenter!

      NAVN: Ulrik

YRKE: Miljøagent m
ed rett til 

å si ifra!

Hvorfor er du miljøagent? 
Jeg ønsker å hjelpe miljøet 
og jeg ønsker også å inspir-
ere andre til å gjøre noe.

Hvilke miljøsaker er du 
mest opptatt av? 
Klimaendringer, truede dyr 

og planter, miljøvennlig 
transport og forsøpling.

Har du et miljøtips?
Bruk handlenett istedenfor 
plastposer!

Miljøhilsen fra Ulrik

FØLG OSS!
Twitter: @miljoagentene

Facebook.com/miljoagentene

Instagram: @miljoagentene

                      
     A

LDER: 9 år

Hele dette 
bladet handler 
om plast.
Det er ikke fordi vi er så glade i 
plast, men fordi naturen ikke er 
det.

Når noe som er laget av plast havner 
i naturen, så blir det aldri helt borte. 
Det blir bare mindre og mindre biter 
av det. Mange av disse små plastbi-
tene blir spist av fugler, fisk, dyr, kryp-
dyr eller insekter. Det tar de skade 
av. Visste du for eksempel at sigarett-
sneiper er laget av plast?

Vi som er miljøagenter skjønner at det 
er tullete å lage noe som skal brukes 
én gang, av et materiale som varer evig. 
Dessverre skjønner ikke alle dette.

Nå er vi blitt flere enn 6000 miljø-
agenter over hele landet! I løpet av året 
skal vi jobbe sammen for å fortelle til de 
voksne at vi må slutte å bruke så mye 
plast. Dessuten skal vi ta dem med ut 
for å plukke opp noe av den plasten 
som allerede har havnet i naturen, for 
eksempel ved å rydde strender.

Sammen skal vi klare å gjøre na-
turen litt renere. Lykke til!
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KJÆRE 
MILJØAGENT! HE I !



Se, penger i veikanten!
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Istockphoto

Gode nyheter til alle flaskepantere! Nå får du 
dobbelt så mye i pant for en halvlitersflaske, hele 
to kroner. Er du så heldig å finne ei stor flaske, får 
du tre kroner for den. Det lønner seg å plukke opp 
flasker som ligger i veikanten, i skogen eller sjøen. 
Det er bra for miljøet. Hver dag kastes tusenvis av 
flasker i naturen. Hvis de ikke plukkes opp, blir de 
til slutt til forurensende mikroplast.

Norges nye miljøsjef
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Mona Lindseth

Norge har fått ny miljøsjef. Han heter Ola 
Elvestuen og er klima- og miljøminister. Det er 
han som skal bestemme hvor mange ulver vi skal 
ha, hvor mye skog vi skal verne og hvor det skal 
bygges vindmøller. Litt av en jobb! Miljøagen-
tene håper vi får mulighet til å møte Ola snart og 
fortelle ham hva barn er opptatt av!

Plasten må bort, folkens!
TEKST: Tor Bjarne Christensen /  FOTO: Bo Eide

Visste du at det finnes mange dyr som spiser 
plast, fordi de tror det er mat? Mange sjøfugler, 
fisker, hvaler og andre dyr dør på grunn av plast-
forsøpling. Her trengs det innsats, folkens! Vi har 
en jobb å gjøre: All plastemballasje må kildesort-
eres, pass på at du ikke kaster plast i naturen og 
plukk opp plast som du finner. Hvis alle gjør litt, 
kan vi stanse spredningen av plast.
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MILJØNYTT
Hva er nytt?
Her får du vite hva som skjer på miljøfronten, 
i Norge og ellers i verden.



Ingen olje i Lofoten
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO:  French_landscape_hunter

Hipp hipp, hipp hipp, hipp hipp – HURRA! Det 
blir ingen oljeboring i Lofoten, Vesterålen eller 
Senja de neste fire årene. Og det blir heller ikke 

2017 var rekordvarm
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Istockphoto

2017 var det tredje varmeste året som noen sinne 
er målt. Det var flere ekstreme orkaner, mye tørke 
og voldsomme flommer flere steder i verden. Klima- 
endringene er i gang, og det beste vi kan gjøre 
er å kutte i utslippene våre. Det er ganske enkelt. 
Vi må kjøre mindre bil, fly mindre og kjøpe færre 
ting. Hva med en togferie i sommer? Og du, kan 
du overtale de voksne til å legge mer isolasjon på 
loftet og kjøpe ei varmepumpe? Da sparer dere 
masse strøm, og klimautslippene går ned.

Plastkopper kan bli forbudt
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Daniel Case, Wikimedia Commons

I Europa vurderer de å forby plastkopper, plast-
lokk, plastsugerør og annen plast som ofte havner i 
naturen. Kanskje vi bør gjøre noe lignende i Norge? 
Hvis du går på strandrydding, vil du finne mange 
slike ting, en drøss med Q-tips og annen plast. Tenk 
så flott om vi kunne fått tilbake rene strender og et 
hav uten plast! 

oljeboring ved Jan Mayen, iskanten, Mørefeltene 
eller i Skagerak. Det har Regjeringen bestemt. Det 
er gode nyheter for fisken i havet og jordas klima. 
Skal vi hindre klimaendringene, må mye av olja 
ligge i havbunnen. 

05



HVA ER GREIA 
MED PLAST?
Plast er et fantastisk materiale som vi mennesker er 
helt avhengig av. Samtidig spiller plasten hovedrol-
len i en av vår tids største miljøutfordringer, nemlig 
marin forsøpling.
TEKST: Stine Østnor

Nesten alt rundt oss er laget 
av plast. Vi lever på mange 
måter i plastens tidsalder, på 
samme måte som steinalder-
mannen og steinalderkvinnen 

levde i steinalderen. Det beste 
med plast er at det finnes så 
mange forskjellige typer plast, 
som alle har ulike egenskaper. 
Noen plasttyper er bøyelig og 

vanskelig å ødelegge, mens 
andre er bøyelig og lett å 
ødelegge. Vi har hard plast og 
myk plast. Uansett hva vi skal 
lage, så finnes det en type 
plast som passer perfekt.

Noe av det kuleste med plast 
er at det varer evig. Plast for-
svinner aldri, den brytes bare 
ned til mindre plastbiter som 
kalles mikroplast. Men det 
at plasten varer evig er også 
grunnen til at den har blitt et 
enormt miljøproblem. For når 
plasten havner i naturen og 
havet blir den liggende der 
helt til vi mennesker plukker 
den opp. Det er også skikkelig 
bortkastet å bruke noe som 
varer evig til å lage ting vi kun 

Mange leker er laget av plast, som disse baderingene.
FOTO:  It’sGreg, Flickr
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Bytt ut tannbørsten din med 
en bambustannbørste!
FOTO:  Anna Gregory, Flickr

Plast i naturen kan gjøre mye 
skade.
FOTO:  Ars Electronica, Flickr

Si nei takk til sugerør!
FOTO:  Horia Varlan, Wikipedia

skal bruke én gang, sånn som 
engangskopper og sugerør.

Mesteparten av plasten vi 
bruker i dag lages av olje som 
er veldig dårlig for miljøet. Når 
vi pumper opp oljen som ligger 

langt under bakken bruker vi 
mye forurensende energi som 
fører til klimaendringer. I tillegg 
slippes det ut farlige gasser 
som både er dårlig for klima og 
farlig for mennesker å puste inn 
når vi lager plast av oljen. Den 
gode nyheten er at det går an 
å lage plast av ting som ikke 
er like farlig for miljøet. For ek-
sempel har forskere klart å lage 

plast av melk! Nå må bare de 
voksne få fingern ut og heller 
lage ting av miljøvennlig plast. 

Den mest miljøvennlige plas-
ten er den vi ikke bruker. 
Plast burde gjenvinnes slik 

at den kan bli til nye ting. Da 
sparer vi miljøet både for olje-
boring og farlige gasser som 
slippes ut når plasten blir lagd 
eller brent. Når vi gjenvinner 
plasten sørger vi også for at 
den ikke havner i naturen. 

Men uansett hvor flinke vi 
er til å gjenvinne plast vil den 
alltids kunne havne i naturen. 
Alle kan miste plast ved et 
uhell, plast kan havne i na-
turen om det er flom og noen 
er så dumme at de kaster 
plast i naturen med vilje. Det 
finnes også plasttyper, som 
for eksempel isopor, som 
ikke kan gjenvinnes og derfor 
må kastes sammen med van-
lig søppel. Derfor er det aller 
beste for miljøet å bruke min-
dre plast. Man kan for eksem-
pel bytte ut plasttannbørsten 
med en bambustannbørste, 
si nei takk til sugerør og kjøpe 
brukt i stedet for nytt. Tar du 
utfordringen?
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«Mesteparten av 
plasten vi bruker i 
dag lages av olje 
som er veldig dårlig 
for miljøet.»
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DEN TEITE SNEIPEN
Sneipen er det som blir igjen når de voksne har tatt 
seg en sigarett. Vi har alle sett de. Disse tøysete små 
stumpene med tobakkrester og nikotin og oransje 
plastfilter som ligger absolutt overalt. Hva er vitsen 
med de? Og hvorfor skal vi egentlig bry oss?
TEKST: Pia Ve Dahlen, Marinbiolog og faglig leder for Passion for Ocean

Den magiske marken
Møt Kjell. Kjell er børstemark, 
og søskenbarnet til meitemark-
en Mette. Og akkurat sånn 
som Mette graver seg gjen-

nom jorda på land, så graver 
Kjell seg gjennom sand og leire 
på havbunnen. Det er nemlig 
viktig å få litt friskt vann ned i 
leira innimellom, ellers blir den 

sort og kjedelig og illeluktende, 
og ingenting vil bo der.
Ja, og så er Kjell favorittmaten 

til blant annet sjøørreten. Kan-
skje har du selv møtt på Kjell når 
du har vært ute og rota i fjæra?

Røykende mark?
Men hvorfor snakker vi om 
mark i havet når vi egentlig 
skal snakke om sneiper, spør 
du kanskje nå? 
Vel, det viser seg at Kjell ikke 

tåler nikotin så veldig godt. 
Og nikotin er en av de tin-
gene det er mest av i sigarett- 
sneipene. Han får heldigvis 
ikke pustebesvær og lungekreft 
som oss mennesker. Det had-
de vært imponerende for et dyr 
uten lunger. Nei, Kjell får prob-
lemer med å grave i søla når 
det blir for mye nikotin i vannet. 
Da begynner det å tulle seg til 
med de tingene i kroppen hans 
som forteller han hvordan han 
skal være børstemark. 

Sigarettsneiper hører ikke hjemme i naturen.
FOTO: _chrisUK, Flickr

Børstemarken Kjell er ikke særlig glad i sigarettsneiper.
FOTO: Hans Hillewaert, Wikimedia Commons
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Regnestykke
Nå høres det kanskje litt rart 
ut at det å kaste én liten sneip 
på bakken gjør så mye skade, 
og det gjør den heldigvis ikke. 
Dessverre havner det ikke bare 
én sneip på bakken hvert år. 
Ikke to heller. Hvert år havnet 
det opp mot 4,5 billioner 
sneiper på bakken. 
Det er et så stort tall at jeg ikke 

egentlig skjønner det selv. Disse 
4,5 billionene på bakken er det 
samme som 765.400,000 kg 
med søppel. Det tallet er egent- 
lig også alt for stort, så jeg 
synes vi skal gjøre det om til 
blåhvaler. Da blir tallet 3.827. 
Det er litt mer forståelig. 
Blåhval er det aller største 

dyret som noensinne har levd 
på jorda, og kan veie rundt 200 
tonn. Den er så stor at du kan 
sove i blåsehullet (som egen-
tlig er nesa og full av snørr) 
og krabbe gjennom blodårene 
dens. Hjertet er like stort som 
en bil, og tunga veier nesten 
like mye som en elefant. 
Tenk nå at vi kaster 3.827 

sigarettsneipblåhvaler på bak-
ken. Hvert år. Det blir ganske 

mange blåhvaler etterhvert. Til 
sammenligning er det kanskje 
10.000-25.000 ekte blåhvaler 
igjen på hele planeten vår. 

Sneipen og marken
En annen ting som er litt dumt 
med sneipene som ender 
opp på bakken er at de ligner 
fryktelig mye på meitemarken 
Mette. Og vet du hvem som 
spiser meitemark? Helt riktig, 
det er fuglene. 
Og kan du tenke deg hva 

som skjer når en liten trost 
spiser fire sneiper i god tro 

om at det er mark? Da får den 
vondt i magen. 
Sneipen inneholder nemlig nest-
en bare plast, og det kan ikke 
noen dyr bruke som mat. Derfor 
blir den liggende i magesekken, 
og når det blir nok små plastbit-
er vil det gjøre at hele systemet 
stopper opp. Omtrent som hvis 
du putter mange sokker i do, og 
røret tetter seg igjen.
Da klarer ikke fuglen (eller 

fisken) som har spist plasten å 
få i seg noe av den ordentlige 
maten den spiser, og vil etter-
hvert dø av sult. Det er ikke så 
veldig hyggelig. 
Så neste gang mor, far, tante 

eller bror kaster sneipen sin 
på bakken: be de ta litt hensyn 
til Kjell. Og trosten og ørreten 
og alle oss andre som synes 
naturen er finest uten siga-
rettrester. 

Vil du lære mer om havet og hva 
du kan gjøre for å hjelpe det? 
Sjekk ut Passion for Ocean, 
Kystlotteriet, Hold Norge Rent 
og Nordic Ocean Watch.

Blåhvalen er verdens 
største pattedyr.
FOTO: Wikipedia Commons

Fuglene tror ofte at 
sigarettsneiper er 
meitemarker.
FOTO: Michael Linnenbach,
 Wikipedia Commons
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FUGLEFJELLET

Hva slags søppel  
ser du på bildet på 

neste side?

Fugler misforstår ofte og tror plastsøppelet som driver rundt i vannk-
anten er sjøgress. Fiskegarnrestene vikler seg sammen og lager knuter som 
fuglene ikke kommer løs fra igjen. Verst er det for fugleungene som ligger 
i redet. De vikler seg langsomt inn mens de vokser og blir fanget.

GRAFISK UTFORMING: Kitchen



UTRYDDET AV MENNESKET

Hvorfor er det ikke plast rundt geirfuglen?
Svar på side 35

Selv om det er ekstremt mye plast på jorda nå, har den 
ikke vært her så lenge: Plast ble først oppfunnet på 
slutten av 1800-tallet, og det var ikke før på 1950-tallet 
at vi ble i stand til å masseprodusere plasten. I gamle 
dager benyttet man i stedet andre og mer naturlige ma-
terialer, for eksempel lær, tre, stein, jern, bomull og ull. 

Her er det mye søppel. 
Finner du det?
FOTO: Karsten Sund, Naturhistorisk museum
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SØPPELKUNST
AKTIVITET

DU TRENGER: Plastsøppel, og saks, maling 
og hyssing hvis du ønsker det.

ÅRSTID: Alle.

HVA: Lag kunst av plastsøppel.

HVORFOR: Når vi lager kunst av plastsøppel, 
setter vi fokus på forsøpling i naturen. Vi hin-
drer også at plasten havner i naturen, fordi vi 
gjenbruker den til noe vi lager kunst av i steden. 
Dessuten er det veldig gøy å lage kunst!

SLIK GJØR DU: Du kan bruke plastsøppelet du 
finner hjemme eller du kan gå ut i naturen og lete 
etter plastsøppel. Dersom du er med på strandryd-
ding, er det ofte mye plast å finne. Ta plasten med 
hjem, vask den og sett den til tørk. Når plasten er 
tørket, er det bare å sette i gang med kunstverket! 

Så, hva skal du lage for noe? Det er opp til deg. En 
skoleklasse i Oslo laget noen skikkelig kule dyr av 
søpla de fant. Dette var dyr som også var truet av 
plastforsøpling. Kanskje noe du kan bli inspirert av? 
Ellers er det bare fantasien som setter grenser for 
hva du kan lage!

ELLERS: Du kan velge selv om du vil male på 
plasten, eller om du vil bruke den som den er. 
Du kan også bruke saks, lim og hyssing hvis 
du ønsker.

Plast som havner i naturen kan gjøre 
store skader på både fugler, fisk og 
pattedyr. Dessuten er det stygt å se på! 
Hvorfor ikke bruke plasten til å lage noe 
morsomt i steden?
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På Miljøagentenes 
landsleir ble det laget 
mye flott søppelkunst.

FOTO: Hanna Hågensen Aasen



HAVDYR TROR AT 
PLAST ER MAT

”Det så ut som en manet. Jeg var sikker på 
at det var en manet. Så jeg skyndte meg 
mot den, svelget hele i et jafs. Da var det som 
om alt  tettet seg. Jeg prøvde å hoste, men 
den satt bom fast. Magen fyltes langsomt 
opp, til det ikke var noe plass igjen. Jeg ville 
kaste opp, men jeg fikk det ikke til. Jeg ville 
prompe, men jeg fikk det ikke til. Og så, noen 
uker senere, begynte jeg å flyte mot hav- 
overflaten, og uansett hvor mye jeg sparket 
fra, klarte jeg ikke å komme meg ned igjen.”

Kan du tenke 
deg andre dyr som også kan ta feil 

av en plastpose og mat?

Elever ved Morellbakken ung-
domsskole i Oslo har laget 
denne pelikanen av søppel.
FOTO: Kjerstin Skjelstad Bakkevoll

Hvalskulptur 
av søppel, 

laget av 
elever ved 

Morellbakken 
Ungdoms-

skole.
FOTO: Kjerstin 

Skjelstad Bakkevoll

FOTO: Hanna Hågensen Aasen

GRAFISK UTFORMING: Kitchen



VIL DU AT VI SKAL 
PRESENTERE DITT LOKALLAG?
Send en mail til: 
post@miljoagentene.no

Lokallaget ble opprettet for 
omtrent 5 år siden da nåværende 
leder Karoline Holm-Rodahl sin 
storesøster Ingeborg var 9 år. 
Ingeborg og de andre miljøagen-
tene fra den tida deltok blant an-
net på spesialagentsamling og 
var på TV i forbindelse med Bat-
terijakten, men aktiviteten dabbet 
av etter hvert. Lokallaget har nå 
rundt 10 aktive medlemmer og 
det siste året har aktivitetsnivået 

FIKK SVAR FRA 
STATSMINISTEREN
Miljøagentene i Malvik er en aktiv gjeng som nylig 
fikk brev fra selveste statsministeren. I begynnelsen 
av 2018 har de planer om å storme kommunestyr-
emøtet i Malvik og holde appell om mikroplast og 
om hva politikerne bør gjøre med problemet.
TEKST: Eva Helene Heyerdahl  /  FOTO:  Lokallaget i Malvik

tatt seg opp igjen. Flere av 
medlemmene synes det er for 
lite med bare ett medlemsmøte i 
måneden og gjør derfor også litt 
på egenhånd mellom møtene.

To ivrige miljøagenter sendte 
for eksempel brev til ordføreren 
fordi de ble sinte over forsø-
pling av en elveskråning etter 
snøbrøyting. I tillegg har lokalla-
get kontaktet kommunen fordi 

de observerte at gummigranulat 
fra kunstgressbanen “pløyes” 
ut i skogen ved siden av kunst-
gressbanen. I løpet av 2017 har 
lokallaget også ryddet søppel 
flere ganger, vært på regionsam-
ling i Trøndelag og hatt juleverk-
sted. Og de har skrevet brev til 
statsministeren.
 
Miljøagentene fikk inspirasjon 
til å skrive til Erna Solberg ved å 
høre om at tidligere miljøagenter 
i Malvik hadde skrevet til kon-
gen og statsministeren, og fått 
svar fra slottet. Miljøagentene er 
veldig opptatt av mikroplast og 
synes det er skummelt at jorda 
er i ferd med å bli forpestet. Vok-
senkontakt Silje Rodahl fortel-
ler at de er veldig fornøyd med 
svaret fra Erna og at miljøagen-
tene i Malvik lover å følge med! 

I 2018 planlegger lokallaget 
blant annet å holde appell om 
mikroplast på foreldremøter og 
sosiale kvelder på skolene i Mal-
vik, gjennomføre gi-boller-aksjon 
til de som reiser kollektivt, og dra 
på uglesafari med Naturvern-
forbundet. Lokallaget vil også 
samarbeide med de andre lokal-
lagene i Trøndelag om å gjen-
nomføre en ny regionsamling. 
Det er litt vanskelig for små barn 
å reise på landsleir, så en region-
samling er en fin anledning for 
store og små til å treffes og ha 
det artig på en miljøvennlig måte. 
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LOKALLAGS

NYTT

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

Flere nye lokallag
Miljøagentene startet før jul hele 
fire nye lokallag. Det er nå blitt 
lokallag i Askim og i Alta, på 
Klæbu i Trøndelag og på Sør-
Eide i Bergen.  Både i Alta og 
på Sør-Eide holdt de kombinert 
oppstartsmøte og juleverksted. 
Alle som vil være med i nye lokal- 
lag kan gå inn på www.miljoag-
entene.no/lokallag og finne kon-
taktinformasjon til lokallag der.

Aktivitet i Korsen lokallag
I Korsen lokallag har det vært 
mye aktivitet i det siste. I No-
vember lagde de fuglemat og 
la ut til småfuglene. Det gjorde 
at de fikk observere mange fine 
småfugler!
Samme måned hadde de også 

et treff med flere lokallag i Trøn-

Lagde orm av plastavfall
Plast i havet er som Midgardsor-
men som omringet Midgard og 
truet med å kvele den! Miljøagen-
tene på Grünerløkka har laget 
en midgardsorm av plastavfall, 
med hjelp fra Guerrilla plastic 
Movement, kunstnere som lager 
kunst av plastavfall. Ormen og 
andre kunstverk er utstilt i den 

delag ved stranden Rye, for å ryd- 
de strand og fiske.
I desember var det tid for jule-

verksted. Miljøagentene lagde 

mye fint av søppel og naturma-
terialer, som for eksempel dorull, 
eggkartong, kongler og bark.

nyrestaurerte Paulus kirke, sam-
men med agentenes plakater om 
faren med plast i havet.
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1) Dyr, fugler og 
fisk kan sette seg fast 
i plastsøpla, og da kan 

de skade seg og 
kanskje dø.

4) Dyr, fugler, fisk 
og plankton spiser plast 

fordi de tror det er mat. Når 
magen er full av plast tror de 
at de er mette, selv om de 
ikke har fått i seg ekte mat 

og næring, og da kan 
de i verste fall dø. 

3) Plastsøppel tiltrekker
 seg giftstoffer og bakterier. Når 

plankton og små fisk spiser plast får 
de disse giftstoffene i seg, og videre 

kan alle som spiser dem få giften 
overført til sin kropp. På denne måten 
samles og lagres de giftige stoffene 
videre opp i næringskjeden, helt til vi 

mennesker til slutt kan få disse 
giftige stoffene i oss når 

vi spiser sjømat.
2) Det er ikke 

hyggelig å bade 
på en strand full av 

søppel og det 
kan også være 

farlig.

5) Båter og 
utstyr kan bli ødelagt 

hvis det kommer
plastsøppel 
i propellen.

TI GRUNNER 
TIL AT PLASTSØPPEL I HAVET ER 
TEIT, UNØDVENDIG OG FARLIG
TEKST: Stine Østnor



PLANKTON
Bittesmå dyr og planter som 
lever i vann. Plankton er mat 
for små dyr i havet, som larver 
og fiskeyngel. Det finnes både 
dyreplankton og planteplank-
ton. Planteplankton er jordas 
viktigste produsenter av oksy-
gen som vi mennesker er helt 
avhengig av for å puste.

NÆRINGSKJEDE
Når arter lever av å spise 
hverandre kaller vi det en 
næringskjede. Alt den ene arten 
inneholder av stoffer og energi 
overføres til den som spiser den 
et hakk opp i næringskjeden. 

FREMMEDE ARTER
Arter som på grunn av oss men-
nesker har blitt flyttet til plasser 
de ikke hører hjemme, og som 
i verste fall kan tvinge vekk art-
ene som levde der fra før. 

ØKOSYSTEM
Et samfunn av levende dyr og 
planter med ulike oppgaver 
som lever sammen, pluss alt 
det ikke-levende rundt dem, 
som for eksempel steiner, vann 
og jord.

TA 
VARE 

PÅ 

HAVET!
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10) Det finnes så 
utrolig mange andre kule 

og mer miljøvennlige alternativer 
til plast at det er skikkelig teit at 
vi mennesker fremdeles bruker 
plastposer og plasttannbørster 

som til slutt kan ende opp 
som søppel i havet. 

7) Fremmede arter 
kan forflytte seg med søppel

 i havet og i verste fall ødelegge 
økosystemet som finnes fra før. 
Et eksempel er stillehavsøsters, 
som både truer artene som al-

lerede bor på norske strender og 
ødelegger badeplasser med 

sine knivskarpe skjell.

8) Mye av søpla 
i havet er egentlig 

ting og materiale som 
kunne blitt resirkulert 

til nye ting.

6) Mye av søpla i 
havet er unødvendige 
ting som vi mennesker 
egentlig ikke trenger 
for å leve gode liv.

9) Plastsøpla 
forsvinner aldri. Derfor 

må all plast som havner i 
havet plukkes opp av oss 

mennesker (og våre maski-
ner), helst før den brytes 
ned til bittesmå plastbiter 

som er umulig å 
plukke opp.
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GJØR NOE FOR HAVET
- bli en plastagent!
Det kan virke håpløst å skulle løse et så stort prob-
lem som plastforsøpling. Ingen kan gjøre alt, men 
alle kan gjøre litt. Dersom alle gjør litt, gjør vi til sam-
men veldig mye. 
TEKST: Stine Østnor  /  FOTO:  Hanna Hågensen Aasen

Derfor har vi laget en plakat som 
gjør det lettere å huske hva vi alle 
må gjøre for å holde havet fritt for 
plast. Du kan nappe plakaten ut 
av bladet og henge den opp på 
veggen hjemme eller i klasserom-
met. Plakaten er dobbeltsidig med 
forskjellige punkter på hver side. 

De neste syv ukene skal vi på 
Hovedkvarteret gi alle miljø-
agenter nye hemmelige plastopp- 
drag hver torsdag. Du finner 
oppdragene på de hemmelige 
sidene til miljoagentene.no, som 
kun er for miljøagenter. Det er to 
oppdrag til hvert av punktene på 
plakaten som følger med i dette 

bladet. Det aller første oppdraget 
er på neste side og handler om 
gjenvinning. Når du har gjennom-
ført oppdraget kan du krysse av 
boksen ved punktet «Resirkuler 
alt, alltid» på plakaten.
Når du har gjort et oppdrag til 

hvert punkt på plakaten blir du en 
ekte plastagent!

Dersom du ikke har tilgang til de 
hemmelige sidene eller har glemt 
brukernavn og passord, finner du 
mer informasjon om hva du kan 
gjøre på miljoagentene.no.



Pass på at plastsøpla sorteres riktig!
Den mest miljøvennlige plasten er den vi ikke 

bruker. Likevel er det vanskelig å ikke bruke plast 

i det hele tatt: Den finnes jo over alt! Når vi først 

har kjøpt noe av plast som skal kastes er det 

derfor viktig at den sorteres riktig, slik at den kan 

gjenvinnes og brukes til å lage nye ting!

TEKST: Hanna Hågensen AasenOver en tredjedel at plasten som produseres 

brukes til emballasje – altså til å pakke inn andre 

ting. Du har kanskje sett det når du har vært i mat-

butikken eller leketøysbutikken, nesten alt er jo  

pakket inn i plast! Mange ting er til og med pakket 

inn to ganger. 
Det er ikke bare emballasjen som er laget av plast. 

Mange bruker også plastposer i stedet for handlenett, 

restemat pakkes inn i plastfolie og engangsprodukter 

som flasker og bestikk er laget av plast. Det er ikke 

bra, men når plasten først er kjøpt er det viktig at den 

havner i plastsøpla, og ikke i restavfall, matavfall eller 

andre steder. Da kan plasten gjenvinnes og brukes på 

nytt til å lage nye ting! 

Se gjennom restavfallet hjemme eller på skolen, 

og se om du finner søppel som egentlig kunne blitt 

sortert i plastsøpla. Lag en resirkuleringsbot og gi 

den til dem som sorterer søpla feil. Klipp ut boten 

du finner på denne siden eller tegn en selv!
Dersom dere ikke har plastsortering der du bor 

kan du sende brev til ordføreren og fortelle hvorfor 

det er viktig å gjenvinne plast.Vi på Hovedkvarteret vil gjerne vite hvordan 

oppdraget gikk. Løs oppdraget på de hemmelige 

sidene på miljoagentene.no, så får du et nytt kult 

merke på Min side.

RESIRKULERINGS

BOT
RESIRKULERINGS

BOT

oppdr

aGHEM
MEL

IG



 

Alt avfall som blir kastet i do, kan ende opp i sjøen. Bomullspinner smetter for 
eksempel lett gjennom renseanleggene og er vanlig å finne på stranda.

Hvilken av disse tingene er det greit å kaste i do? (sett kryss i sirkelen): 

Du har fått en resikuleringsbot, fordi det 
er sløsing å kaste plastsøppel i restsøpla.

Resirkuler alt, alltid!

Du har fått en resikuleringsbot, fordi det 
er sløsing å kaste plastsøppel i restsøpla.

Resirkuler alt, alltid!

GREIT Å KASTE I DO?
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Visste du at... 
Om alle bomullspinner  

som brukes i Norge på ett år legges 
etter hverandre, 

 rekker de fire ganger  
rundt jorda?  

GRAFISK UTFORMING: Kitchen



Det er søppelkrise på Bali og flere steder er stren-
dene helt dekket av søppel. Men to unge jenter har 
satt i gang et prosjekt for å gjøre noe med problemet.
 

Bali er en øy i Indonesia. Her 
finner vi fjell, vulkaner og fan-
tastisk natur. Men Indonesia er 
også et av de landene i hele 
verden som forsøpler havet 
mest. Dette gjør at haugevis 
med søppel skylles i land på 
strendene hver dag. Bali har 
søppelplukkere som fjerner 
søpla på stranda og kjører det 
bort i lastebiler, men neste dag 
har like mye søppel blitt skylt i 
land.

Plastforsøplingen på Bali 
har skapt problemer for både 
mennesker og dyr i årevis. Noe 
av årsaken til søppelproblemet 
ligger i at det er dårlige søp-
pelordninger og at mange ikke 
vet hvor skadelig forsøpling 
faktisk kan være.

To jenter som er svært lei 
av plastsøppelet på Bali, er 
søstrene Melati og Isabel Wijs-
en. De er vokst opp på Bali og 
kjenner godt til de skadelige 
virkningene av forsøplingen. 

BYE BYE 
PLASTIC BAGS!

Melati og Isabel 
holder foredrag 

om arbeidet sitt.
FOTO: TED Conference, 

Flickr

Bali er kjent for sin flotte natur.
FOTO: Ferry Octavian, Flickr
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WUT I VERDEN
Hva skjer med miljøet ellers i verden?
Les om det her!



BALI
Bali er en øy i Indonesia. Indonesia er 

markert med rødt på kartet.

fint å få med seg flere! Denne 
organisasjonen har i flere år 
jobbet for å forby plastposer 
på Bali og for å redusere plast-
søppel i hele verden. 

Melati og Isabel kjempet en 
hard kamp for å overbevise 
myndighetene om å få plast-
poseforbud. De fikk blant annet 
lov til å samle inn underskrifter 
på flyplassen på Bali, og fikk 
samlet inn over 100.000 un-
derskrifter som støttet et plast-
poseforbud. 

Til slutt gikk guvernøren på 
Bali med på å forby plastpos-
er, og signerte en avtale som 
sa at Bali skulle være plast-
posefritt fra januar 2018.

Bye bye plastic bags er i dag 
en organisasjon som finnes i 
flere land. Melati og Isabel er 
blitt 15 og 17 år gamle og re-

iser rundt i hele verden og for-
teller om arbeidet de gjør i or-
ganisasjonen. I et foredrag de 
holdt i 2015 oppfordret de alle 
verdens barn om å være med 
og gjøre en forskjell. De sa:
– Vi har lært at barn kan få 

gjort ting. Vi kan få ting til å 
skje! Vi sier ikke at dette kom-
mer til å bli lett, men at det 
kommer til å være verdt det!

En dag de satt på skolen for-
talte læreren om kjente per-
soner som har skapt positive 
forandringer i verden, som 

Nelson Mandela, Martin Lu-
ther King og Lady Diana. Dette 
satte søstrene på tanken om at 
også de kunne være med og 
gjøre en forandring. Den da-
gen gikk de hjem fra skolen og 
tenkte på hvordan de som barn 
på Bali kunne gjøre en forskjell 
i verden. De ville ikke vente til 
de ble voksne for å stå opp for 
hva de tror på!

I 2013, da de var 10 og 12 
år gamle, startet søstrene or-
ganisasjonen Bye bye plastic 
bags. De fikk med seg flere 
andre barn og unge, for skal 
man få til en forandring er det 
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Isabel og Melati møter tidligere 
miljøvernminister, Erik Solheim.
FOTO: UNEP, Flickr
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«Vi har lært at barn 
kan få gjort ting. Vi 
kan få ting til å skje!»



KILDE: infinitum.no

KILDE: miljostatus.no

KILDE: wwf.no

– Hvorfor spiller 

ikke tusenbeinet 

fotball?

– Før det har fått på seg 

alle fotballskoene, er 

kampen over.

– Kelner! Det er et 

høreapparat i suppen 

min!

– Hæ?

...flaggermusa er det eneste pattedyret som kan fly? Det finnes 12 flagge
rmusar

ter  

         i Norge. 5 av disse er truet.

...dersom du kaster en plastflaske i havet tar det 450 år før den forsvinn
er?

...det kan være mikrop
last

 i t
ann

kre
men d

in? 

Kjøp en svanemerket 
tann

kre
m, da

 sli
ppe

r du
 mikroplasten! 

Svar: Vinduet.

Læreren: Truls, kan 

du si meg hva man kaller en 

person som stjeler?

Truls: Nei...

Læreren: Hvis jeg stakk hånden

 ned i lommen din og tok opp en 

femmer, hva hadde du kalt 

meg da?

Truls: En tryllekunstner!

Hvilken oppfinnelse lar 
deg se rett gjennom vegger?

– Hvorfor liker ikke
 elgen å bade?

– Den er redd for å bli rein...

...kongekrabben er en av de største k
rabbe

ne

som finnes? Den kan veie opp til 10 kilo!

VISSTE DU AT...

24



25

Mikroplasten kan havne i 
magesekken på både dyr og 
mennesker.
FOTO:MN Pollution Control Agency, Flickr

DEN ALLER VERSTE PLASTEN:

MIKROPLAST
Mikroplast er det vi kaller de bittesmå plastbitene 
som er mindre enn 5 mm. 
TEKST: Stine Østnor

Mikroplast er den aller skum-
leste plasten fordi den i verste 
fall kan ende opp i magesekken 
til både fisk, dyr og mennesker. 
Det er også mye vanskeligere 
å plukke opp 1 million bittesmå 
plastbiter fra naturen, sammen-
lignet med én tomflaske. Noen 
plastbiter er faktisk så små at vi 
ikke kan se dem uten mikroskop! 

Det er plast i nesten alt rundt 
oss, også ting vi ikke tenker at 
er laget av plast. For eksempel 

er over halvparten av klærne 
våre laget av plast. Klær laget 
av plast kalles ofte syntetiske 
klær. Hver gang vi bruker syn-
tetiske klær faller det av små 
plastfibre som blir til støv og 
hybelkaniner. Og hver gang 
vi vasker klærne skylles det 
ut plastfibre som renner ut i 
havet, til tross for at vi har filtre 
som skal hindre dette. Derfor 
kan det være lurt å kjøpe min-
dre syntetiske klær, eller kjøpe 
syntetiske klær av høy kvalitet 

og vaske dem på lave tempera-
turer. Det finnes også egne 
vaskeposer som samler plast-
fibrene så vi enkelt kan kaste 
dem i søpla.  

Mikroplasten vi finner i na-
turen kommer også fra fotball-
banen, skrubbekrem, glitter, 
neglelakk og gammel maling 
fra hus og båter. Den aller 
største mikroplast-verstingen 
er bilen. Hver eneste gang vi 
kjører bil slites det små plas-
tbiter av hjulene som havner i 
naturen. Dette er enda en god 
grunn til å kjøre mindre bil, og 
heller gå, sykle eller kjøre kolle-
ktivt til og fra skolen. 

 B
A

K
G

R
U

N
N

S
FO

TO
:  

Jo
el

 P
en

ne
r, 

Fl
ic

kr

...flaggermusa er det eneste pattedyret som kan fly? Det finnes 12 flagge
rmusar

ter  

         i Norge. 5 av disse er truet.

...dersom du kaster en plastflaske i havet tar det 450 år før den forsvinn
er?

...det kan være mikrop
last

 i t
ann

kre
men d

in? 

Kjøp en svanemerket 
tann

kre
m, da

 sli
ppe

r du
 mikroplasten! 



Albatrossen trenger vår hjelp!
KILDE: wwf.no  /  Andrew Shiva, Wikipedia Commons   

ALBATROSS
En albatross kan leve til den 
blir rundt 60 år. I løpet av lev-
etiden vil den ha reist flere mil-
lioner kilometer! 
Den kan bevege seg over 

store avstander på grunn av 
de kjempestore vingene sine 
og har lært seg å fly på en 
måte som ikke bruker så mye 
energi. Dette går ut på at den 
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glir gjennom lufta i stedenfor å 
flakse med vingene.

Albatrossen tilbringer meste-
parten av livet sitt på sjøen. 
Den elsker sjømat! Den spis-
er både blekksprut, fisk, krill, 
krabber, reker, hummer og 
andre krepsedyr. Den jakter 
ved å snappe opp mat som 

kommer opp til havoverflat-
en, men den kan også dykke 
ned i vannet. Noen alba-
trosser dykker gjerne ned til 
fem meters dyp for å få tak i 
maten.

Noen fiskemetoder truer 
albatrossene. Fuglene dykker 
etter fiskeagnet som brukes 



WWF er verdens største miljøvernorganisasjon. De jobber 
for å ta vare på verdens dyr og deres leveområder, og for 
å stanse ødeleggelsen av naturen. Besøk dem på wwf.no.
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på linefiske og setter seg fast i 
kroken og drukner.

Søpla vår er også en stor 
trussel. Hvert år dør mange 
albatrossunger fordi de kveles 
eller forgiftes av plast og an-
net avfall fra mennesker. Forel-
drene tror det er mat, og mater 
ungene sine med avfallet.

For å hjelpe albatrossen kan 
vi passe på å kjøpe sjømat 
som tydelig er merket som 
bærekraftig. Det er også vik-
tig at vi kvitter oss med søpla 

vår på en miljøvennlig måte, 
slik at den ikke havner i sjøen. 
Ikke kast plast i do eller i  
naturen. Resirkuler så mye 
som mulig!

Vingespennet på vandrealbatrossen kan bli opp til 3,5  
meter. Dette er større vingespenn enn hos noen annen fugl.

Det finnes mange forskjellige albatrossarter. Noen av  
artene er kritisk truet, mens andre er sårbare.

Nesten alle albatrossarter lever på den sørlige halvkule. 



RØDLISTA: STEINBIT

Steinbiten liker seg best på 
havbunnen, der den knasker i seg 
mat med de sterke kjevene sine. 
Favorittmaten er dyr med hardt 
skall, som muslinger, kråkeboller, 
snegler og krabber, og da er det 
bra å ha tenner som steinbiten!

Steinbiten har et stort hode mens 
resten av kroppen kan minne litt 
om en ål. Fargen er gråaktig og 
noen steinbiter har flekker. Stein-
biten kan nok se litt skummel 
ut, men når den ligger nede på 
havbunnen, der den trives best, er 
den stort sett en fredelig fisk. Det 
sies at dykkere har klart å stryke 
steinbiter på ryggen uten at de har 
reagert!

I Norge har vi tre typer steinbit, 
flekksteinbit, gråsteinbit og blå-
steinbit. Blåsteinbit står som nær 
truet på den nasjonale rødlista. Vi 
må passe på at vi ikke fisker for 
mye steinbit, fordi bestanden tar 
lang tid å bygge opp igjen, der-
som det blir for lite steinbit i havet.

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

KILDE: WWF, Artsdatabanken, 
Havforskningsinstituttet
FOTO: Eirik Mikkelsen, Flickr

Synes du steinbiten ser farlig 
ut? Den er faktisk fredeligere 
enn man skulle tro!

MILJØTIPS:
Kjøp flasker 
som kan pantes

Batterijakten
Den 9. april starter 
Batterijakten! Da skal 
fjerdeklassinger over 
hele landet samle inn 
batterier for å hjelpe 
miljøet. For mer info 
om hvordan klassen 
din kan være med, kan 
du gå inn og lese på 
www.batterijakten.no.

HOT OR NOT

Mikroplast
Mikroplast er helt 
bånn i bøtta! Den 
består av bittesmå 
plastbiter som ofte 
havner i naturen og i 
magene på fisker, dyr 
og fugler. Les mer om 
mikroplast på side 
25!

Plastsøppel 
i havet

Tomgangskjøring

At regnskogen 
ødelegges

Å dra på skitur 
med varm kakao 
på termos.

Å kaste plast i 
plastsøpla, slik at 
den blir resirkulert

Å ha en kjøttfri 
dag i uka

De kan brukes mange gang-
er, og da slipper vi å lage ny 
plast hver gang.

Kjøp drikke på flasker som kan 
pantes. Panteflasker er mest 
miljøvennlig, fordi de kan brukes 
om og om igjen.

PS! Når du panter plastflasker, 
kan du gjerne la korken være på 
flasken. Korkene smeltes om og 
blir til nye korker.
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OPPSLAGSTAVLA



GAUTE EITERJORD
MILJØKJENDISEN

Hei Gaute! Kva held du på med 
for tida?

– Eg har akkurat blitt valt til leiar av 
Natur og Ungdom. Det synest eg er 
litt skummelt, men eg er veldig glad 
for å ha fått tilliten av medlemmane 
i Natur og Ungdom. Nå gler eg meg 
til å ta vare på naturen og klimaet 
vårt på fulltid. 

Kva er det kulaste med å vere 
leiar i Natur og Ungdom?

– Å få jobbe så masse med det eg 

synest er det aller viktigaste, å ta vare 
på miljøet vårt. Eg blir ekstra glad når 
eg kan dra rundt til lokallag og sjå alt 
det viktige arbeidet dei gjer.

Kva slags miljøsak brenn du 
mest for?

– Å stoppe dumping av gruveslam 
i dei verdifulle fjordane våre. Dette 
er utruleg nok lov i Norge, og poli-
tikarane har gitt gruveselskap lov til 
å starte opp prosjekt der dei skal 
dumpe millionar av tonn med slam i 

fjordar over heile landet. Det er skik-
keleg gammaldags å berre kaste av-
fallet sitt på sjøen.

 
Kvifor er det viktig at barn 
og ungdom engasjerer seg i 
miljøvern?

– Me kan ikkje alltid stole på at dei 
vaksne tar framtida vår på alvor. Me 
er nødt til å vere vaktbikkjer og seie 
frå om at dei øydelegg framtida vår. 
Gjennom å engasjere seg kan barn 
vere med på å gjere noko med prob-
lema før det er for seint. 

Er du glad i å vere ute i naturen?
– Ja! Eg liker turar i skog og mark, 

og å stå på ski. Er også glad i å fiske.

Kva er ditt beste miljøtips?
– Å unngå å kaste mat eller kjøpe 

mat med masse plastemballasje.

Har du ei helsing til Miljøagen-
tene?

– Dokker er best! Eg blir alltid 
sjukt imponert når eg møter dokker 
og skulle verkeleg ønske eg sjølv 
var miljøagent då eg var yngre. Eg 
håper dokker vil ta turen til Natur og 
Ungdom når dokker ein gong blir for 
gamle for Miljøagentene.

 F
O

TO
: A

m
an

da
 Iv

er
se

n 
O

rli
ch

Gaute Eiterjord blei valt til ny leiar i Natur og Ungdom 
på landsmøtet i januar. Han er spesielt oppteken av å stoppe 
dumping av gruveslam i norske fjordar. I februar 2016 lenka han seg fast på 
anleggsmaskinar på Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, for å hindre gruve- 
selskapet Nordic Mining i å dumpe gruveavfall i Førdefjorden.

Gaute Eiterjord deltek i 
aksjonen på Engebøfjellet.
FOTO: Amanda Iversen Orlich
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Svaret står på side 35.

MINIAGENTENE
– FOR DE MINSTE!

Hvor mange badeender finner du i bladet? Tell med 
denne også.

Tegn en ring rundt de lekene du tror er 
laget av plast!

TELL BADEENDER

ER DETTE PLAST?

Svaret finner du på side 35.
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FINN 3 MILJØPROBLEMER
som skjuler seg i tegningen,

og sett ring rundt dem

FARGELEGG!
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SVAR:

2
1

DYRDESSERT

SKUE

TRESORT

HUSDYR

FRA KUA

MERKELIGE

Å 
VÆRE

IKKE 
PUNKTUM

ETTER O I 
ALFABETET

HAVNE I 
ULYKKE

STREV

MØBEL

RISP
FLIRE

SKREDKLOKKE

REDDE

HAN-
SAU

JA

SANT ELLER 
USANT?

KRYSSORD!
Fyll inn riktig ord i kryssordet. Stokk så om på 
bokstavene i de gule rutene, da kommer du frem 
til noe som vi ikke vil ha i havet!

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

Ola Elvestuen 
er ny klima- og 
miljøminister 

Plast lages av 
ørkensand.

Plastsøppel 
truer alba-
trossen

Mikroplast 
skader ikke 
naturen.

Kongekrabben 
er verdens min-
ste krabbe.

Det er mikro-
plast i mange 
tannkremer.

Steinbiten liker 
seg best nede 
på havbunnen.

Gaute Eiterjord 
er ny leder i Na-
tur og Ungdom.
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3 NÅR FORSVINNER DET? 
Når man kaster søppel i sjøen, kan det ta lang 
tid før det forsvinner. Hvor lang tid tror du det tar 
før disse tingene blir borte? Tegn en strek bort til 
riktig alternativ.

g) 10-20 år

1. PLASTPOSE

4. AVIS

f) 6 uker

7. METALLBOKS

e) 50 år

2. MELKEKARTONG

d) 3 måneder

5. EPLESKROTT

b) 2 måneder

6. FISKESNØRE

c) 600 år

3. BOMULLSKJORTE

a) 2-5 måneder

ILLUSTRASJON: Kitchen
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I dag er det heldigvis mer fisk 
 enn plast  i havet. 

2050
2035

2017

Er dette fremtiden?
    Ja      Nei 

Faktisk havner det 15 tonn plast i havet – hvert minutt. 
Forskere mener at vi rundt år 2050 kan ende med mer plast enn fisk i havet 

dersom vi fortsetter som nå.



Miljøagentene har jobbet mye 
med plast og marin forsøpling 
det siste året. Og nå ønsker NRK 
å samarbeide med Miljøagen-
tene frem mot strandryddedagen 
5. mai. De skal lage mange saker, 
både på TV, radio, i sosiale me-
dier og på nett, og i den første 
uken i mai skal de ha en ekstra 
stor temauke med fokus på plast-
forurensing.

PLASTSAMARBEID!
NRK ønsker plastsamarbeid med miljøagenter over 
hele landet.
TEKST: Rasmus Norsted  /  FOTO: Hanna Hågensen Aasen

Vi vil gjerne høre fra dere! Har 
du eller lokallaget ditt lyst til å 
gjøre noe med fokus på plast? 
Har dere noen gode idéer for hva 
vi kan gjøre med NRK? 

Kanskje dere har lyst til å ha 
strandryddedag? Kanskje dere 
vil snakke med politikere om 
plastforbud? Kanskje dere vil ha 
aksjoner mot de som lager eller 

selger mye plast? Kanskje vi kan 
starte en nasjonal skolekonkur-
ranse for at flere barn skal få 
vite om plastproblemet? Kanskje 
dere har andre gode idéer som 
kan bli bra på TV?

Hvis du/dere har lyst til å delta 
er det bare å ta kontakt med vår 
plastansvarlig Stine på stine@
miljoagentene.no. Da kan det 
være at NRK kommer på besøk 
og lager sak om den viktige job-
ben miljøagenter over hele landet 
gjør for miljøet!
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ILLUSTRASJON: Kitchen

PLASTOPPGAVE SIDE 30:
Disse lekene er laget av plast:

LØSNINGER Hvilket dyr har funnet 
godteripapiret?
Tegn en strek mellom hvert tall og finn svaret!

KVIKK
Kjekssjokolade

LUNSJ

1

2

3
4

5

9
11

12

13
1415

2021
22

23
24

25

26

27

28
29

30
32

31

33
34

35

36

37

19 18
17

16
10

8

7
6

OPPGAVE SIDE 11 - GEIRFUGL
Årsaken til at det ikke er plast rundt 
geirfuglen er at den ble utryddet før 
plast ble oppfunnet. Den ble utryddet på 
1800-tallet.

OPPGAVE SIDE 20 - GREIT Å KASTE I DO?
Disse tingene kan kastes i do:

OPPGAVE 1 SIDE 32 - KRYSSORD
Løsningsordet er: Mikroplast

OPPGAVE 2 SIDE 32 - SANT ELLER USANT?
1. Sant   2. Usant   3. Sant   4. Usant 
5. Usant   6. Sant   7. Sant   8. Sant 

OPPGAVE 3 SIDE 33 - NÅR FORSVINNER DET?
1. Plastpose: 10-20 år
2. Melkekartong: 3 måneder     
3. Bomullskjorte: 2-5 måneder
4. Avis: 6 uker
5. Epleskrott: 2 måneder
6. Fiskesnøre: 600 år
7. Metallboks: 50 år

OPPGAVE BADEENDER SIDE 30:
Det er 9 badeender i bladet.



 

All plast som ikke strander  
eller synker i nærheten  

av der de blir kastet ut, vil  
etter hvert drive ut i åpent hav.  

På grunn av havstrømmene  
ender mye søppel fra hele  
verden opp på Svalbard.

GRAFISK UTFORMING: Kitchen


